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Motto: 

 

,, Jak nejlépe využít svůj osobní potenciál se snažíme objevit většinou po celý život.  

A co potenciál krajiny, v níž žijeme? Umíme i ten odhalit?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt  

Základním cílem disertační práce byl návrh nového metodického postupu za účelem 

výpočtu funkčního potenciálu území ovlivněných průmyslovou činností a jeho 

experimentální verifikace na vybraných lokalitách. Hlavní myšlenka metodického postupu 

spočívá v hodnocení území z hlediska jeho ekologických, hospodářských a společenských 

funkcí a ve srovnání území před začátkem průmyslových činností a po jejich ukončení.  

 

Součástí disertační práce je rovněž návrh praktického aplikačního výstupu pro správu a 

sdílení dosažených výsledků s využitím nového mapového serveru, který je přístupny v on-

line verzi prostřednictvím internetu.  

Nově navrhovaný metodický postup výpočtu funkčního potenciálu je určen pro potřeby 

hodnocení velkoplošného a maloplošného území narušeného těžbou nerostných surovin či 

jinými průmyslovými aktivitami. Výsledky hodnocení jsou prakticky využitelné zejména 

pro územní plánování, majitele industriálních pozemků, pro potenciální investory, pro 

veřejnost či další studium obnovy krajiny.  

Verifikace metodického postupu byla provedena na vybraných lokalitách charakteru 

vápencových lomů, úložiště elektrárenských popílků a hlušinového odvalu vzniklého 

v důsledku podpovrchové těžby černého uhlí. 

Na základě získaných výsledků byly potvrzeny stanovené hypotézy, které uvádí, že 

recentní útvary vzniklé průmyslovou činností za několik let po ukončení průmyslových 

aktivit jsou schopny v některých případech vykazovat vysokých hodnot funkčního 

potenciálu a vyšších hodnot z hlediska aktuálního stavu než hodnoty původního území 

nedotčeného průmyslovými aktivitami. 

 

Klíčová slova: funkční potenciál území, rekultivace, obnova krajiny, spontánní sukcese, 

hornická krajina, Natura 2000, mapový server 

 

 

 



Abstract 

The basic aim of the dissertation thesis was the proposal of the new methodological 

approach used for the functional potential assessment of landscape affected by industrial 

activities and its experimental verification on selected locations. The basic idea of the 

methodological approach consists of dividing to the environmental, economic and social 

functions of the landscape. The thesis deals with the comparing of landscape before and 

after industrial activities 

The dissertation thesis includes a proposal of a practical application output for 

managing and sharing the results using the new map server which is accessible in the 

online version via the Internet. 

The newly proposed methodology of the functional potential assessment is designed for 

the needs of small-scale and large-scale assessment territory of disturbed by mining or 

other industrial activities. The results of the evaluation will be practically useful for urban 

planning, the owner of industrial land to potential investors the public or other landscape 

restoration studies. 

The verification of the new approach was carry out on the selected locations – the 

limestone quarry, the fly-ash storage dump and the spoil heap arising from underground 

coal mining. 

Based on the results were confirmed the hypotheses indicating that recent formations 

created by industrial activity in a few years after the end of industrial activities are able in 

some cases to show high values of functional potential and they could achieve higher 

values than the values of the original territory untouched by industrial activities . 

 

Key words: functional potential of landscape, reclamation, landscape restoration mining 

area, NATURA 2000, map server 
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Motivace 

Motivací ke vzniku předkládané disertační práce byl zejména můj dlouhodobý zájem o 

problematiku antropogenně vzniklé krajiny související s průmyslovou činností a 

dobýváním nerostných surovin v kontextu se všeobecným nedostatečným doceněním 

těchto recentních útvarů z hlediska jejich nově vznikající a dlouhodobě vzrůstající 

ekologické a společenské hodnoty a taktéž velice nízké podvědomí veřejnosti o pozitivních 

dopadech nově vzniklých ploch. K výběru tématu a vypracování disertační práce mě vedla 

rovněž aktuálnost řešené problematiky a osobní zájem přispět svým výzkumem k novým 

vědeckým poznatkům. 

Důvody, které vedly k provedení výzkumu, byly primárně podmíněny naléhavostí 

navrhnout a verifikovat adekvátní metodický postup, který by svou obsahovou myšlenkou 

reflektoval na dlouhodobé výzkumné práce Vysoké školy báňské - Technické univerzity 

Ostrava vedené doc. Ing. Barbarou Stalmachovou, CSc. a navazoval by na dosavadní 

výzkumné disertační činnosti Ing. Jany Polanské. Sekundárně byl výzkum 

podmíněn přijetím požadavků vlastníků průmyslových objektů na možné zhodnocení 

ekologických a společenských hodnot nově vzniklých ploch a správu či aktualizaci 

dosažených výsledků on-line formou.  

Předmětem výzkumu byl nový metodický postup pro hodnocení funkčního potenciálu 

území. 

Cílem výzkumu bylo pak ověření tohoto postupu na vybraných lokalitách. 

Výzkum byl prováděn za účelem možnosti využití výsledků hodnocení recentních 

útvarů pro územní a krajinné plánování, pro majitele antropogenně vzniklých lokalit a dále 

navření mapové aplikace využitelné odborníky i veřejností pro možnosti ekologického, 

hospodářského a společenského zhodnocení libovolné antropogenně ovlivněné části 

krajiny České republiky. Toto hodnocení by mělo přinést i informace o vhodnosti 

zvolených rekultivačních postupů, provedených po ukončení průmyslových či těžebních 

akcí. 

Mé poděkování patří především doc. Ing. Barbaře Stalmachové, CSc za odborné vedení, 

cenné rady a připomínky, dále Bc. Vojtěchovi Dubrovskému za výpomoc s tvorbou 

mapového serveru a všem spolupracovníkům a kolegům z institutu Environmentálního 

Inženýrství na VŠB-TUO, kteří mi poskytli důležité rady a podmětné připomínky. 

Výsledky disertační práce vznikaly za finančního přispění grantu SGS SP/201097. 
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1. ÚVOD 

Existence člověka v dnešní průmyslové společnosti úzce souvisí s využíváním a 

přeměnou krajiny. Těžba surovin, výrobní procesy a ukládání odpadů na povrch způsobují 

zásadní změny dosavadního charakteru životního prostředí a člověk zde působí jako 

krajinotvorný faktor. S průmyslovou činností jednoznačně souvisí vznik antropogenních 

reliéfů krajiny, jakými jsou například poklesové kotliny, rozsáhlá důlní pole a jámy, 

výsypky, odvaly, úložiště elektrárenských popílků nebo lomy. Posledně tři jmenované jsou 

na konkrétních příkladech podrobně popsány v disertační práci.  

Obnovou a navrácením poškozených krajin se zabývá problematika technické a 

biologické rekultivace, přičemž nová podoba antropogenních ploch může být dosažena 

taktéž cestou řízené sukcese či tzv. bezzásahovou technologií - spontánní sukcesi. 

Vytváření nových ploch a území vhodnou metodou sanace se v dnešní době jeví jako jeden 

z nejdůležitějších diskutovaných témat v oboru obnovy krajiny. 

 Jelikož součástí vhodně zpracovaného a odborně řešeného rekultivačního plánu pro 

obnovu postižených lokalit je nejdůležitější mezioborová koncepce a objektivní pohled, 

může takovýto projekt zásadně přispět k rozvoji dané oblasti v delším časovém horizontu a 

může být klíčovým elementem pro zvyšování ekologických, hospodářských 

(ekonomických) a společenských hodnot daného území. Vypracování souhrnného plánu 

sanací je podmíněno zákonem č. 44/1988 Sb. (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

který mimo jiné ukládá povinnost těžařským organizacím vytváření finančních rezerv na 

budoucí rekultivační práce. V dnešní praxi je tendence z pozice dotčených orgánů státní 

správy týkající se zejména lesů a ochrany zemědělského půdního fondu, které v této věci 

rozhodují, požadovat v rekultivačních plánech vytvoření takové krajiny, která by měla 

charakter krajiny původní, to je krajiny před zásahem s důrazem na zvýšení biologické 

rozmanitosti.  

Myšlenka takovéto obnovy je ve svém jádru dobrá, ovšem dlouhodobé monitoringy 

rekultivovaných lokalit publikované v řadě vědeckých studií paradoxně ukazují zcela 

opačný efekt. Jelikož se v minulosti krajina obnovovala ryze technickou a biologickou 

rekultivací a vzniklé nové plochy byly charakterem polí, pastvin, luk či lesů, jsou dnes tyto 

lokality často velice uniformní a jejich produkční hodnota je mnohem nižší než hodnota 

lokalit původních. Nehledě na fakt, že poptávka po nové zemědělské půdě v České 

republice neustále klesá. Technická a následná biologická rekultivace navíc mnohdy 
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nenávratně zničila spontánně vytvořené biotopy s jejich vzácnými druhy rostlin a 

živočichů, které se mezitím v nevyužívaném prostoru usídlili. Z dnešního pohledu 

zkušenějšího a bohatšího o několik let výzkumných aktivit víme, že dochází k přesnému 

opaku původních záměrů. Že biologická rozmanitost je nižší a taktéž ekonomický přínos 

rekultivovaných ploch je velice sporný. Docházíme tímto k závěrům, že funkční potenciál 

recentních ploch nebyl a zatím ani není dostatečně využit. Řešení se nabízí v cíleněji 

propracované legislativě umožňující obnovu krajiny i přírodě blízkými způsoby, ale 

zejména v ochotě společnosti vytvářet mnohdy v krátkodobém měřítku hospodářsky 

neefektivní lokality, které ovšem z pohledu dlouhodobého budou schopny zachovat 

budoucím generacím velice hodnotný odkaz přírodního bohatství, který bude jen stěží 

finančně zhodnotitelný. 

Z tohoto pohledu se jeví, jako chybějící pilíř strategie obnovy, možnost srovnání funkcí 

a hodnot území před zásahem a po plánované rekultivaci, které by přineslo informace, 

zdali nově vzniklá krajina bude mít v budoucnu ekologickou, hospodářskou nebo 

společenskou hodnotu nižší, stejnou nebo právě vyšší než krajina původní, před zásahem. 

Tímto zhodnocením by bylo možné správně a objektivně vyhodnotit postupy tvorby nové 

krajiny a zajistit tak péči o vzniklé plochy v dlouhodobém horizontu a přiměřeně využít 

funkční potenciál krajiny.  

Vzhledem k rychlému vědnímu pokroku v oblasti obnovy krajiny bylo již na toto téma 

publikováno několik prací a byly sestaveny a aplikovány různé metodiky hodnocení, jež 

jsou v disertační práci popsány, nicméně komplexní metodika či metodický postup 

hodnocení ekologických a současně i společenských hodnot nebyl dosud zpracován.  

Reflexí na chybějící ucelenou metodiku využitelnou taktéž v podmínkách České 

republiky, na dlouhodobý výzkumný záměr na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě 

Ostrava a aktuálnost daného tématu, bylo vybráno téma disertační práce a stanoveny 

jednotlivé její cíle a hypotézy. Proto předmětem předkládané práce se stal nový metodický 

postup, jehož dílčí kroky byly již dříve částečně využity pro hodnocení ekologické hodnoty 

krajiny nebo vyčíslení externalit z hornické činnosti, a který byl v rámci disertační práce 

vhodně dopracován tak, aby jej bylo možné využít pro hodnocení funkčního potenciálu 

obnovované krajiny. Součástí práce byla taktéž verifikace nového postupu na několika 

nově vzniklých lokalitách. 
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1.1. Hypotézy 

 

Samotnému výzkumu předcházelo formulování následujících hypotéz, vyplývajících 

z analýzy do současnosti publikovaných prací, průzkumů a dostupných informací: 

1. Funkční potenciál území vyjadřuje hodnotu předpokládaných maximálně možných 

funkcí území, přičemž v podmínkách nově vzniklé či obnovované krajiny platí, že:  

 vyšších hodnot funkční potenciál dosahuje na plochách s vhodně provedenou 

rekultivací nebo plochách vykazující mimořádné přírodní hodnoty, které se běžně v 

okolí nevyskytují. 

 nízké hodnoty mají nově vzniklé plochy bez další možnosti využití, s nevratným 

poškozením nebo nevhodně zvolenou rekultivací. 

2. Pro možnost zhodnocení míry dopadu využívání krajiny nebo úspěšnosti provedených 

rekultivací z hlediska srovnání původních a aktuálních hodnot funkcí území platí, že: 

 aktuální funkční hodnota území vzniklého po ukončení průmyslových aktivit je 

nižší, stejná, nebo dokonce vyšší než původní funkční hodnota území, které zde 

bylo před počátkem průmyslové činnosti. 
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1.2. Cíl práce 

Na základě definovaných hypotéz byly stanoveny dva hlavní cíle disertační práce 

 Vlastní návrh metodického postupu pro možnost stanovení funkčního potenciálu území 

a určení míry dopadu využívání krajiny z hlediska srovnání její původní a aktuální 

funkční hodnoty. 

 

 Verifikace navrženého postupu na vybraných lokalitách. 

 

 

 

 

Současně byly sestaveny dílčí cíle a požadavky na praktické výstupy disertační práce: 

 Sepsání literární rešerše s ohledem na hodnocení a obnovu krajiny a vysvětlení 

základních pojmů. 

 Analýza používaných či připravovaných metodik a metodických postupů souvisejících 

s hodnocením přírody a krajiny z hlediska jejich možného využití pro hodnocení území 

ovlivněných průmyslovou činností. 

 Popis nově navrženého metodického postupu 

 Výběr tří reprezentativních území, popis jejich širších územních vztahů, přírodních 

podmínek, funkcí území, současného využití a společenského zájmu. 

 Navržení vhodného názvu nového metodického postupu. 

 Vytvoření reprezentativního loga 

 Navržení optimálního způsobu využití dosažených výsledků s aplikací geoprostorových 

dat a webových mapových výstupů. 
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2. LITERÁRNÍ PŘEHLED 

2.1. Úvod do problematiky 

 Průmyslové dědictví v podobě nově vzniklých území, pozměněných krajinných 

struktur, opuštěných areálů, rozpadlých objektů nebo nevzhledných novotvarů vzbuzuje 

v mnohých lidech značnou nelibost a evokuje snahu o jejich odstranění, zahlazení, nebo 

vhodné začlenění do okolní krajiny. Na druhou stranu tyto rušící prvky přinášejí mnoho 

nových a neobvyklých informací, jevů a zážitků. Mnozí experti, odborníci, studenti, ale i 

zvídaví turisté či fotografové našli na těchto antropogenních lokalitách předmět svého 

bádání, podnikání nebo místo odpočinku.  Vyvíjejí se nové vědní obory, nové metody a 

metodiky, velký zájem je věnován této problematice také prostřednictvím výzkumných 

grantů a projektů. Recentní útvary a průmyslem ovlivněné lokality se nacházejí na celém 

území České republiky a v mnoha případech je dopad ovlivňování životního prostředí (ve 

většině případů bohužel negativní) lokalizován v příhraničních oblastech sousedních států 

a s tím je spojována mezinárodní spolupráce a snaha o vytvoření dlouhodobých koncepcí 

obnovy a péče o společná území. Tématu antropogenně ovlivněné krajiny a její obnově se 

již několik let věnuje mnoho autorů (například: Dimitrovský & Vesecký, 1989; Prach, 

1995; Strzyscz, 1996; Štýs, 1998; Bell, 2001; Prach & Pysek, 2001; Prach et al., 2001; 

Sádlo & Tichý, 2002; Šarapatka et al., 2003; Sklenička et al., 2004;  Simon et al., 2006; 

Balej et al., 2008; Prach & Hobbs, 2008; Čermák & Ondráček, 2009; Kolejka et al., 2010; 

Sklenička & Molnárová 2010, apod.), přičemž výzkumy jsou postaveny na různých 

hypotézách s použitím řady specifických metod. Nově vzniklé lokality jsou zkoumány 

například z pohledu výskytu rostlin Kompala et al. (2004), Gosling (2005) nebo Filipová 

(2007), živočichů Frouz et al. (2004), Hula & Šťastná (2010), Peczula et al. (2006) apod. 

nebo z pohledu sociálních vazeb (Svobodová et al., 2012), turistického ruchu či 

ekonomických zájmů (Smolík, 2004; Kabrna & Peleška, 2009 nebo Polanská, 2010). 

2.2. Rekultivace a přirozená sukcese 

Obnovu částí krajin, ovlivněných negativními vlivy je možné dosáhnout pomocí dvou 

základních metod: biotechnickou rekultivací a přirozenou revitalizací. Přičemž podle typu 

hospodářského využití se trvalé biologické rekultivace rozdělují na zemědělské, lesnické, 

sadovnicko-krajinářské a vodohospodářské (Stalmachová, 1996). V jiném pojetí lze 

hovořit o extenzivním (pouhém zahlazení důsledků těžby) a intenzivním pojetí koncepce 
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rekultivací (ekotechnická i důlnětechnická etapa s důrazem na rekultivaci ve smyslu tvorby 

krajiny) (Štýs, 1990). Cílem rekultivačních postupů je dosáhnout zlepšení vlastností 

nevyvinutých půdních substrátů, aby se co nejdříve a co možná nejblíže svým charakterem 

přiblížily původním půdám narušeného území. Důležitý je přitom proces tvarování reliéfu 

k odstranění veškerých morfologických extrémů, provedení protierozních opatření a 

ošetření odtokových poměrů (Stalmachová, 1996; Sixta, 2002). V této fázi úpravy terénu 

jsou vrstveny a míseny různé typy materiálů a vzniklé substráty jsou označovány jako 

antropické substráty. V rámci prací souvisejících s úpravou a získáním biologicky 

aktivního půdního profilu se realizují navážky úrodných a potenciálně úrodných půdních 

substrátů. Půda vnikající tímto způsobem je označována jako antropozem s různými 

subtypy podmíněné antropogenní činností například antropozem humózní, překrytá nebo 

skeletovitá apod. (Němeček et al., 2001). Vytváření antropozemí na recentních útvarech se 

řídí dílčími postupy vzhledem k budoucímu charakteru lokality, zdali se jedná o lesnické, 

zemědělské či jiné využití a současně aktuálním stavem a typem rekultivovaného útvaru 

(výsypka vzniklá těžbou lignitu, či hnědého uhlí má jiný charakter než odval vzniklý 

těžbou černého uhlí apod.). Studie zabývající se výzkumem antropozemí v podmínkách 

Ostravsko-Karvinské černouhelné pánve popisují například Stalmachová et al. (1992), 

Raclavská & Raclavský (2001) nebo Latová & Vaculíková (2001), v podmínkách 

Severočeské hnědouhelné pánve například Dedera et al. (1996), Kříbek (1997), Tomášek 

& Šefrna (2000) nebo Čermák et al. (2011) nebo například odvaly vzniklé těžbou zinku a 

olova v Polsku (Stryzszcz & Heinkele, 2002). 

Jednou z možností, jak bylo uvedeno, je tvorba nové krajiny pomocí biologické 

rekultivace, jejíž vysoká hodnota je obecně známá. Zejména využitím různých druhů 

dřevin lze dosáhnout pozitivních efektů související s tvorbou nových půdních substrátů, 

zlepšování mikroklimatu, zlepšování retenční schopnosti krajiny, vytváření vhodných 

stanovišť pro živočichy a zvyšování tak biologické diversity apod. což popisují různí autoři 

ve svých pracích (Stalmachová, 2006, Hendrychová et al. 2008, Čermák 2008, Lacková & 

Čmielová, 2011). Vhodně provedená lesnická rekultivace a následná cílená péče o 

založené porosty je základem pro vytvoření plnohodnotného lesního ekosystému 

(Dimitrovský, 1979 nebo Dimitrovský, 2000), který plní všechny produkční i 

mimoprodukční funkce, jež jsou i na rekultivovaných plochách, ve srovnání s lesy 

rostoucími na přirozených stanovištích, leckdystejně značně vysoké (Lacková et al., 2012).  
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Druhým základním postupem jsou zemědělské rekultivace, které musí respektovat 

zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/92 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). Technologický postup zemědělské rekultivace je ovlivněn požadovaným 

výsledkem, kterým může být orná půda, louka, pastvina, sady a vinice nebo může být 

rekultivovaná plocha využitelná pro pěstování biomasy pro energetické účely (Petříková, 

2001 nebo Valečko, 2004).  

Dle Sádla a Tichého (2002) toto pojetí odpovídá tradičnímu pohledu, v němž se 

rekultivace zaměřují především na vytvoření nové orniční vrstvy, která se co nejdříve 

ozelení. Jako hlavní výhoda takových rekultivací je co nejrychlejší přímá ekonomická 

využitelnost: předevčírem těžní jáma, včera skládka odpadu zakrytá navážkou ornice, dnes 

úrodné pole, les plný zvěře, vinice nebo park. V tomto smyslu dle autorů nelze tradiční 

metody rekultivace zavrhovat, na druhé straně je však stále patrnější, že tento klasický 

přístup k rekultivacím má smysl aplikovat jen v určitých lokalitách, při splnění určitých 

podmínek. Zmiňovaná tradiční rekultivační metoda je tedy vhodná, pokud je třeba 

technicky upravit a biologicky oživit již existující skládku, při obnově zemědělského 

půdního fondu, v případě rekultivací v okolí obcí, budování sportovních areálů na 

výsypkách apod. (Sádlo & Tichý, 2002). 

Neopomenutelnou součástí takto vzniklé krajiny je její struktura a mozaikovitost 

charakteristická rozdělením krajiny na plošky, koridory a matrice (Forman, 1995) 

s postupně se vyvíjejícími a stabilizujícími se ekotonovými společenstvy ( Holland et al., 

1991, Zalewski et al., 2001). Avšak ne vždy je takto ,,vyprojektovaná“ krajina chápána 

v konečném důsledku jako ekologicky vyvážená, neboť uměle vznikající lesy, parky, 

lesoparky, vodní plochy apod. mohou v krajině znamenat přesný opak a následně může být 

tato krajina z biologického hlediska velice chudá (Sádlo et al., 2005). O úspěchu a míře 

efektivnosti rekultivace rozhodují především přírodně ekologické podmínky, důlně 

technologický proces, způsob a intenzita provedení rekultivace a v neposlední řadě i 

způsob dalšího užívání a obhospodařování zrekultivovaných pozemků a území (Štýs et al., 

1981). 

Druhým, v současné době velice diskutovaným typem regenerace exploatovaných 

lokalit je metoda přirozené revitalizace, jejíž podstatou je ponechání recentních ploch a 

poškozených částí krajiny přirozené sukcesi. Nově vzniklé útvary jsou osídlovány 

živočichy zejména z místních populací a ozeleňovány přenosem diaspor z blízkého okolí. 
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Ekologická přirozená sukcese na stanovištích vede k získání harmonicky vyvážených a 

ekologicky hodnotných biocenóz, avšak přirozené procesy vývoje vegetace a celých 

biocenóz jsou relativně dlouhodobé (desítky až sta let) (Stalmachová, 1996). Známější jsou 

výzkumy spontánní sukcese rostlin i živočichů na přirozených stanovištích (McClanahan, 

1986; Brown, 1991; Brown & Gange 1992; Walker et al., 2010), ale mnozí autoři se věnují 

popisu různým typům spontánní vegetace i na antropogenně vzniklých útvarech, jakými 

jsou například vytěžené prostory (Tichý, 2006; Felins & Wiegand, 2008, Frouz et al., 

2008, ) odvaly či výsypky (Marrs & Bradshaw, 1993; Ruiz et al., 2001; Alday et al. 2011, 

Prach et al.,2011 apod.). Jejich závěry potvrzují hypotézu, že na těchto recentních útvarech 

dochází postupem času ke vzniku relativně stabilních ekosystémů. Rozsáhlý výzkum 

spontánně vzniklé vegetace v porovnání s vegetací na rekultivovaných odvalech OKR byl 

proveden v rámci disertační práce, kde bylo dosaženo závěrů, že spontánní sukcese muže 

být plnohodnotnou alternativou k rekultivacím a měla by být při obnově devastované 

krajiny více využívána (Koutecký, 2011). Metoda spontánní sukcese a ponechání 

recentních útvarů svému vývoji je bezesporu nejlevnější rekultivační variantou, ale 

současná legislativa v České republice tuto možnost neumožňuje. Nejvhodnější by bylo její 

využití pro malé lomy, výsypky a odvaly (Sádlo et al., 2005). 

2.3. Řízená sukcese 

 Optimálním a kompromisním řešením rekultivace krajiny by představovalo spojení 

obou přístupů, neboť na základní principy ekologické sukcese je nutno pohlížet komplexně 

v antropocentrických i přírodních vazbách (Odum, 1969). Tohoto spojení lze dosáhnout 

použitím v poslední době častokrát různými autory publikované tzv. řízené sukcese, kterou 

popisují například Lipský (1998), Walker & Moral (2003), Sklenička (2003), Stalmachová 

(2006), Simon et al. (2006), Prach & Walker (2011) apod. Proces řízené sukcese 

v rekultivační fázi je založen na využití přírodě blízkých postupů, které využívají vyšších 

sukcesních stádií přirozeného sukcesního sledu na odpovídajícím ekotopu. Vlastní postup 

zahrnuje podporu spontánně vznikající vegetace, její dolaďování a posilování, zejména 

dosadbou původních druhů rostlin (Stalmachová, 1996) nebo eliminací druhů nežádoucích, 

třeba invazních, nebo vhodným ochranářským managementem, např. obnovením 

pravidelného kosení na zanedbané louce (Řehounek et al., 2010). Metodou řízené sukcese 

se věnuje nová dílčí vědní disciplína ekologie obnovy z anglického výrazu ,,restoration 
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ecology“ Perrow & Davy (2002). Popisem ekologie obnovy, která se rozvíjí od 80. let 20. 

století se zabývá např. Prach (1995), Schreckenberg, Hadley & Dyer (1990) – in Simon et 

al. (2006).  

2.4. Vznik nových biotopů a jejich ochrana 

Ukončením dobývacích aktivit a jiných průmyslových činností vznikají nové plochy 

různého charakteru, přičemž všechny tyto nové plochy jsou považovány a kategorizovány 

jako plochy antropogenní a proto je snaha provedenými rekultivacemi, ať již klasickými 

technicko-biologickými nebo použitím řízené či spontánní sukcese, vrátit život do nových 

biotopů a vytvořit tak krajinu, která by měla být zdravotně nezávadná, esteticky a 

rekreačně hodnotná a ekologicky vyvážená, tj. krajinu s vhodným životním prostředím 

(Kryl & Vavruška, 2001).  Nové biotopy mohou vznikat například po těžbě hnědého uhlí v 

důlních polích, jámách a na výsypkách, po těžbě černého uhlí například v poklesových 

kotlinách, které mohou být suché nebo zvodnělé, na odvalech, dále v prostorách 

vytěžených lomů, těžeben písků, jílů a jiných materiálů, ale také na složištích, odkalištích, 

vytěžených rašeliništích či v průmyslových opuštěných objektech. Tyto biotopy mnohdy 

představují ekologicky velice hodnotné lokality s charakteristickým zastoupením zvláště 

chráněných druhů rostlin i živočichů (Řehounek et al., 2010). Takto mohou vznikat 

biotopy charakteru mokřadů, jezer a rybníků, otevřených skalních stěn nebo suťových 

svahů, podmáčených luk, oligotrofních trávníků, rozptýlené zeleně, lesních porostů apod. 

(http://www.quarrylifeaward.cz/). Například zvodnělé důlní deprese vzniklé dobýváním 

černého uhlí v OKD přestavují velice ceněné lokality, které jsou charakterem podobné 

přirozeným mokřadům a vodním plochám s bohatou biodiverzitou. Mezi taková stanoviště 

patří například Heřmanické rybníky, které byly zahrnuty do Evropské soustavy Natura 

2000 jako Evropsky významná lokalita (Mandák & Šuhaj, 2010).  Taktéž opuštěné etážové 

lomy mohou být domovem různých druhů endemických organismů, jak ukazují výzkumy 

zaměřené například na řád pavoukovců Kůrka (2000) brouků Hula & Šťastná (2010) nebo 

motýlů (Janeczková, 2012). 

Takto ekologicky cenné lokality mohou být i nadále ovlivňovány a narušovány lidskou 

činností, a proto je nezbytné je začít chránit stejně důsledně, jako biotopy vzniklé 

přirozenou cestou, pro které bylo vypracováno několik mezinárodních úmluv, jakými jsou 

například: Ramsarská úmluva (ochrana mokřadů), Bonnská úmluva (ochrana stěhovavých 
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druhů volně žijících živočichů), Bernská úmluva (ochrana evropské fauny a flóry), Úmluva 

o biologické rozmanitosti, Evropská úmluva o krajině a taktéž dohoda EUROBATS 

(ochrana populací evropských netopýrů) (http://old.ochranaprirody.cz) nebo směrnice o 

ochraně volně žijících ptáků a o ochraně přírodních stanovišť v rámci soustavy NATURA 

2000 (<http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>.) Na národní úrovni je ochrana 

přírody a krajiny řešena legislativou, zejména zákonem č. 17/92 Sb., (Zákon o životním 

prostředí, ve znění zákona 123/98 Sb.) a zákonem č. 114/91 Sb., (Zákon o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění). Ekologicky cenné, i když antropogenně vzniklé lokality jsou 

pak posuzovány a kategorizovány jako maloplošná zvláště chráněná území (ZCHÚ), 

skladebné části územních systémů ekologické stability nebo významné krajinné prvky. Do 

roku 2009 bylo na území ČR vyhlášeno celkem 2 220 maloplošných ZCHÚ, z nichž 157 

bylo vyhlášeno na místech bývalé těžby, zejména z odkrytí unikátních geologických a 

paleontologických lokalit nebo k vytvoření specifických biotopů pro ohrožené druhy 

rostlin a živočichů (Řehounek et al., 2010). Tato skutečnost řadí antropogenně vzniklé 

lokality z pohledu ekologických a environmentálních funkcí mnohdy před území vzniklá 

přirozenou cestou.  

2.5. Kvantifikace a kvalifikace krajinných částí 

Jelikož jsou biotopy základním prvkem v krajině a jejich ochrana je řešena na 

mezinárodni úrovni je taktéž důležité tyto biotopy umět porovnat, ocenit, kvantifikovat i 

kvalifikovat. Oceňujeme-li biotop, pak oceňujeme určitou část zemského povrchu s jeho 

charakteristikami nutnými pro fungování určitých druhů (Seják, 2002). 

 Pro tyto účely bylo vyvinuto několik metodik a metodických postupů, jež byly již 

zavedeny do praxe nebo jsou ve fázi příprav. Tyto metodiky byly vyvinuty za účelem 

mapování, hodnocení a oceňování biotopů, přírody nebo krajiny. Některé metodické 

postupy hodnotí území z hlediska jejich ekologické hodnoty (například Míchal, 1994, Löw 

et al., 1995; Buček & Lacina, 2000;  Buček, 2005, Stalmachová, 2006) ale taktéž 

z hlediska ekonomické či společenské hodnoty (Bílina, 2010 nebo Nemec, 2010). Finanční 

oceňování nejenže umožňuje porovnávat ekologické hodnoty a ekonomické zisky ve 

stejných jednotkách, čímž napomáhá k pádnější argumentaci při rozhodování, ale je možné 

jej využít například pro určení konkrétního rozsahu ekologické újmy a vyčíslení její 

náhrady, hodnocení částečného nebo trvalého znehodnocení území a jejich kompenzace 
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nebo finančního ohodnocení daných částí krajiny (Prokopová, 2006). Těchto hodnocení se 

využívá například pro zpracování studií, generelů, plánů a projektů charakteru krajinného a 

územního plánování či návrhů krajinného managementu. Dále mohou být různá hodnocení 

rozhodujícím faktorem pro zvolení nejvhodnějšího přístupu k rozvoji určitého území, ale 

taktéž k plánování rekultivačních opatření (Sklenička, 2003). Například pro hodnocení 

ekologických versus ekonomických funkcí krajiny byly použity různé modely a výpočty 

(například Carreño et al., 2012; Viglizzo et al., 2012; Larondelle & Haase, 2012), které ve 

velké míře vedly k utvrzení, že není možné aplikovat jednotný a univerzální systém 

hodnocení pro velká území, nýbrž je nutné vždy detailně zkoumat a analyzovat jednotlivé 

lokality zvlášť. V podmínkách České republiky byly sestaveny metodiky pro hodnocení a 

oceňování biotopů ČR (Seják et al., 2003), metodika pro sociálně-ekonomického 

hodnocení funkcí lesa (Šišák et al., 2006), metodika ,,Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů 

České republiky“ (Vyskot, I., 2003), dále metodika ,,Oceňování dřevin rostoucích mimo 

les“ (Kolařík, 2009), evaluační metodika pro hodnocení vývoje ekonomického potenciálu 

území a účinnosti strukturálních operací (Nemec, 2010) nebo například oceňování 

antropogenních vlivů na životní prostředí (Lapčík, 1996). V kontextu úplnějšího pojetí 

ekonomické hodnoty životního prostředí je významná tzv. hesenská metoda, jejímiž 

hlavními hodnotiteli jsou odborníci, ekologové a experti, kteří mají relativně nejlepší 

poznatky o vnitřní hodnotě (životodárných funkcích) životního prostředí. Hesenská metoda 

bere v úvahu ekologickou kvalitu biotopů v kombinaci se zjištěnými náklady na skutečně 

vykonanou revitalizaci a skutečně vykonaná kompenzační opatření. Ekonomická hodnota 

biotopů je určena pomocí bodového ohodnocení ekologické kvality biotopu 

prostřednictvím osmi ekologických charakteristik a převodem bodů na peněžní hodnoty 

prostřednictvím průměrných národních nákladů revitalizace biotopů (Seják, 2002).  

 

Poznámka: Uvedené metodické postupy jsou řešeny komplexně a prakticky jsou již využívány, avšak 

zejména z důvodu velice úzké specializace jednotlivých výpočtových kroků, přílišné komplikovanosti 

výpočtů nebo absence hodnocení antropogenních ploch nebylo možno k hodnocení funkčního potenciálu, 

kterému se předkládaná disertační práce věnuje, využít žádnou z citovaných metodik. Ovšem část nově 

navrhovaných výpočtových postupů bylo sestaveno na základě inspirativních informací získaných právě 

z popisovaných metodik. 
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2.6. Ekosystémové služby 

Dalším novodobým pojmem se stal termín ,,ekosystémové služby“, jež lze 

z antropocentrického hlediska překládat jako přínosy, které lidé získávají od ekosystémů. 

Zahrnují poskytování statků, regulační a kulturní služby, které lidi ovlivňují přímo, a 

podpůrné služby, které jsou nezbytné k udržování ostatních služeb. Změny těchto služeb 

ovlivňují životní úroveň lidí prostřednictvím dopadu na jejich bezpečnost, základní 

předpoklady spokojeného života, zdraví a sociální a kulturní vztahy 

(www.millenniumassessment.org). Ekosystémové služby se stále více dostávají do popředí 

zájmů vědců i politických subjektů, jež jsou si vědomi důležitosti kvantifikace a srovnání 

jednotlivých ekosystémových služeb pro účely jejich oceňování či tvorbu územních plánů 

(Viglizzo et al., 2012). Jak uvádí například (Lamarque et al., 2011) na základě studie o 

ekosystémových službách důležitým aspektem je uvědomit si veškeré faktory, které 

regulují či omezují funkce ekosystému, ale neopomíjeným faktem by měla být i analýza 

potřeb příjemců daných služeb a jejich nároky z hlediska existence a zachování 

udržitelného hospodaření. Ekosystémové služby lze hodnotit i v průmyslově ovlivněné 

krajině, jak uvádí (Larondelle & Haase, 2012) ve své studii, která byla zaměřena na 

hodnocení krajiny ovlivněné těžbou lignitu v Německu a kterou autoři poukazují na 

rozdílnost v ekosystémových službách před počátkem těžby, v průběhu aktivního dobývání 

a po ukončení těžebních aktivit.  V celosvětovém měřítku byly pod záštitou generálního 

tajemníka OSN Kofiho Annana v letech 2001 až 2005 služby ekosystému hodnoceny 

projektem pod názvem Millennium Ecosystem Assessment  (dále MA)  vycházejícího 

z klíčových mezinárodních úmluv: Úmluva o biologické rozmanitosti (biodiverzitě), 

Úmluva o boji proti rozšiřování pouští (desertifikaci), Úmluva o mokřadech, Úmluva o 

ochraně stěhovavých druhů atd. (Reid et al.,2005).  Hlavním cílem MA bylo zhodnocení 

důsledků změn ekosystémů pro lidský blahobyt a vytvoření vědecké základny pro činnosti 

nezbytné k zachování trvale udržitelného využívání ekosystémů a jejich darů lidskému 

blahobytu. 

Ekosystémové služby jsou rozděleny na čtyři skupiny, jsou to zásobovací služby, 

regulační služby, kulturní služby a služby podpůrné. Zásobovací služby představují 

produkty, které jsou z ekosystémů čerpány, jakožto potraviny, vlákna, dřevo, léky a také 

voda. Kontrolu procesů v přírodě zajišťují regulační služby, mezi které se řadí regulace 

vody, podnebí, eroze půdy či chorob. Kulturní služby jsou nehmotné zisky, které jsou 
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používány a poskytují lidem estetické zážitky, možnosti rekreace i duchovní a náboženské 

hodnoty. Proto, aby mohly všechny služby poskytovat své produkty, je zapotřebí 

podpůrných služeb, které na rozdíl od jiných služeb mají dlouhodobý efekt a nemají na 

člověka přímý vliv. Mezi tyto služby patří tvorba půdy, koloběh živin či fotosyntéza (Reid 

et al. 2005; Patterson &Coelho 2009). Tyto funkce byly detailně rozpracovány ve studiích 

de Goot (2006), de Goot et al. (2002) a dále využity například pro hodnocení krajinných 

funkcí (Kienast et al., 2009).  

Metody použité pro hodnocení ekosystémových služeb byly zejména postaveny na 

souboru technik na odhadování netržních hodnot environmentálních statků, založených 

buď na určitých tržních informacích, které nepřímo souvisejí se službou (metody 

projevených preferencí), nebo na informacích získaných na základě simulovaných trhů 

(metody stanovených preferencí) (Moldan, 2011). Závěrečná souhrnná zpráva 

nazvaná „Ekosystémy a lidský blahobyt“ mimo jiné konstatuje, že lidé změnili za 

posledních 50 let ekosystémy na Zemi více než kdykoli v dějinách lidstva a že zvýšení 

životní úrovně lidí proběhlo za cenu poškození 60 % globálních ekosystémů.
 
Naprostou 

většinu ekosystémů na Zemi lidé vážně poškodili, zejména proto, že negativně ovlivnili 

právě základní předpoklad existence ekosystémů – biologickou rozmanitost (Plesník, 

2009). Na Millennium Ecosystem Assessment  navázal v roce 2007 projekt s názvem ,,The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)“ jehož cílem bylo zhodnotit 

ekonomické hodnoty služeb ekosystémů a nabídnout ekonomické nástroje, které tyto 

hodnoty plně respektují.  Projekt TEEB vychází zejména z Úmluvy o biologické 

rozmanitosti. Výsledky tohoto projektu kromě jiného uvádějí, že v prvních letech období 

od roku 2000 do roku 2050 ztrácíme například u půdních ekosystémů každým rokem 

ekosystémové služby v hodnotě odpovídající přibližně 50 miliardám EUR (Moldan, 2011). 

První důležitou studií řešící služby ekosystémů provedl kolektiv autorů již v roce 1997 

(Costanza et al., 1997), který určil hodnotu ekosystémových služeb na jednotku plochy 

biomu a poté tuto hodnotu vynásobili celkovou plochou každého biomu. Autoři vyčíslili 

hodnotu 17- ti ekosystémových služeb z 16 - ti biomů na 33 mld. dolarů ročně. Výsledkem 

studie je předpoklad, že pokud bude v budoucnu docházet k dalšímu čerpání služeb bez 

možnosti jejich obnovy, bude jejich hodnota nadále růst. I přes své nedostatky (nedostatek 

dat, absence nově definovaných služeb apod.) je tento metodický postup základem pro 

budoucí analýzy a výzkumy (Costanza et al. 1997), pokračovateli této studie v Evropském 
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měřítku byl Kienast et al. (2009). V České republice na tuto myšlenku navázal kolektiv 

vedený doc. Ing. Josefem Sejákem, CSc., který vypracoval dosud méně známou metodiku 

hodnocení a oceňování biotopů která měla snahu podchytit specifikace České krajiny 

(Seják et al., 2003).  Tuto metodiku využili ve své studii například Pithar et al. (2008), 

která byla zaměřena na hodnocení ekosystémových služeb v záplavové zóně, nebo Kubrna 

& Peleška (2009) pro hodnocení externalit z povrchové těžby uhlí. Metodika byla později 

zapracována do novější metodiky Hodnocení funkcí služeb ekosystémů České republiky 

(Seják a kol. 2010).  

2.7. Krajina-její funkce a potenciál 

Podle Evropské úmluvy o krajině a z hlediska jejich potřeb je krajina definována jako: 

část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem činnosti a 

vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů. Funkce krajiny lze dle Havrlanta 

& Buzka (1985) dělit na výrobní, obytnou a rekreační. Funkce výrobní a obytná, jsou od 

sebe neoddělitelné, např. zemědělská výroba a vesnická sídla dávají krajině určitý vzhled, 

také přítomnost průmyslu podmiňuje vznik městských aglomerací. Při těchto funkčních 

propojeních je hodnota krajiny technicky pozměňována, budují se v ní komunikační 

systémy, v zemědělské krajině se realizují různé meliorační zásahy atp., přičemž člověk 

využívá krajinu polyfunkčně, např. horské krajiny mohou mít funkci vodohospodářskou, 

produkční a zdravotně - rekreační aj. (Hradecký & Buzek, 2001). Novější pojetí udává 

Trnka (2006), který funkčnost krajiny dělí na polyfunkční a monofunkční, a rozeznává tak 

několik funkčních typů krajin (viz obr. 1). 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Funkční typy krajin dle Trnky (2006) 
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Taktéž Bolliger & Kienast (2010) uvádí rozdělení funkcí krajiny zejména z pohledu 

produkčního a regulačního a uvádějí, že hodnocení funkcí krajiny je nepostradatelným 

nástrojem pro stanovení krajinného potenciálu a ekosystémových služeb v dnešním stále 

měnícím se životním prostředí člověka. V Austrálii byla vytvořena a aplikována metodika 

pro hodnocení krajinných funkcí (landscape function analysis – LFA), která je zaměřena 

na specifické podmínky těžební krajiny Austrálie a srovnává vztahy mezi biochemickými 

funkcemi krajiny a jejími přírodními podmínkami (Tongway & Hindley, 2005). Základ 

metodického postupu spočívá ve srovnání indexů množství infiltrace vody vzhledem 

k vegetační struktuře na zkoumaných lokalitách. Důležitým postřehem této metodiky je 

rozdělení funkcí krajiny do extrémních mezí a to od plně funkční k naprosto nefunkční 

krajině. Autoři upozorňují na to, že i přesto, že je funkčnost chápána jako přirozená 

schopnost krajiny, je velice důležité neopomenout fakt, že veškeré dělení, hodnocení a 

analýzy jsou prováděné striktně antropocentrickým pohledem vzhledem ke společenským 

potřebám a měla by být tudíž vyjádřena na konkrétním místě a podložena konkrétními 

podmínkami. Studie uvádí následující příklad, kdy rekultivace obnovované krajiny byla 

řešena vytvořením travino-bylinnými porosty. Tato krajina je plně funkční vzhledem 

k pastvě dobytka, méně funkční ale již k fixaci oxidu uhličitého a téměř nefunkční 

vzhledem k obnově druhové biodiverzity (Tongway & Hindley, 2005). Funkce krajiny 

byly specifikovány obdobně jako funkce ekosystémů ve studii Kienast et al. (2009), ve 

které byly funkce krajiny rozděleny na produkční (production function), regulační 

(regulation f.), biotopové, podpůrné (habitat, supporting f.) a informační - nemateriální 

(information – cultural and amenity f.). 

Poznámka: Obdobného pojetí funkcí krajiny bylo využito pro stanovení funkčního potenciálu území, viz kap. 

Metodika. 

Hilbert (2011) vymezuje funkce krajiny do dvou typů a ty následně rozšiřuje o dílčí 

podtypy:  

1. Geosystémové – biologické, homeostatické, hydrologické, klimatické, stabilizační a 

půdoochranné.  

2. Socioekonomické – obchodní, průmyslová, kulturní, dopravní, politicko-

administrativní, turistická, vojensko-strategická, náboženská, agrární, urbánní 
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Taktéž rekultivovaná a obnovovaná krajina má své funkce. Dle Stalmachové (2000) lze 

funkce rekultivované krajiny dělit na funkci biologickou, funkci sanační a meliorační, 

funkci produkční a funkci rekreační a estetickou. 

 Na krajinné funkce plynně navazuje krajinný potenciál, který je definován jako 

předpoklad krajiny pro rozmanitou činnost např. potenciál průmyslový, dopravní nebo 

rekreační a člověk je schopen svými zásahy tento potenciál měnit. Koncepce krajinného 

potenciálu byla rozpracována v 70. letech německou geoekologickou školou (Neff, Haase, 

Jäger, Mannsfeld in Lipský, 1999), v 80. letech na ně navázala slovenská fyzicko-

geografická škola (Drdoš, Mazúr, Huba in Lipský, 1999). Německá geologická škola 

odvozuje přírodní potenciál z analýzy přírodních podmínek, které mají nezastupitelný 

význam pro rozvoj společnosti. Krajinný potenciál se rozděluje na dílčí potenciály, jež jsou 

uvedeny v tab. 1.  

Tabulka 1 Dílčí potenciály krajinného potenciálu dle Lipského (1999) 

 

Dílčí potenciál Popis potenciálu 

Biotický výnosový 

může se dělit na zemědělský, lesnický; přirozenými procesy se 

sám reprodukuje, společenskými zásahy (hnojení, meliorace) 

může být i rozšiřován 

Biotický stabilizační 
spojen s ekologickou stabilitou krajiny, schopností odolávat 

narušení 

Vodohospodářský 
značně variabilní, reprodukce je možná v různých časových 

horizontech 

Surovinový nemůže být regenerován 

Rekreační značně proměnlivý v prostoru i čase 

Samočisticí 
schopnost akumulovat a přeměňovat škodlivé cizorodé látky 

(odpady, emise) na neškodné 

 

Velice podobné rozdělení, ale již komplexněji pojaté je dělení funkčního potenciálu 

krajiny dle Rajnocha (2007) na : 

a) potenciál produkční, hospodářský či ekonomicky  

b) potenciál sociální, kulturní, zdravotní, hygienický, estetický  

c) potenciál přírodní  

Další termínem popisující potenciální charakteristiku lokality použil tým Vyskot, I. et 

al. (2003), jenž definuje tento potenciál jako kvantifikované funkční schopnosti lesů 

(hodnoty produkovaných funkcí) v optimálně možných ekosystémových podmínkách. 
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Metodika byla použita v řadě studií vztahujjících se k problematice produkčních i 

mimoprodukčních funkcí lesů (Kupec, 2004 a Fialová & Vyskot, 2010 nebo Lacková et 

al., 2012).  

Jak z předchozího vyplývá, neexistují prozatím žádné relevantní ucelené metodiky pro 

hodnocení krajinného potenciálu, která by mohla dílčí potenciály kvantifikovat, měřit či 

porovnávat. Všeobecný přírodní (krajinný) potenciál tak může být vyjádřen jen ve velmi 

obecné podobě a v paušálním kvalitativním hodnocení bez kvantifikace (malý-velký, 

příznivý, nepříznivý, každé využití možné, některé využití možné), které jen málo 

vyhovuje požadavkům plánování a společenské praxe (Lipský, 1999). Jak dále autor uvádí, 

problém nastává v okamžiku srovnávání jednotlivých dílčích potenciálů, neboť každý 

z nich je udáván v jiných měřitelných jednotkách (tuny biomasy/ha, mm/m
2
, l/s/km

2
, 

BKS
5
, kvalitativní stupeň apod.). Kompromisním řešením dle autora by bylo kvantitativní 

ohodnocení všech potenciálů, např. v 3,5,6 nebo 10 bodové stupnici.  

 

Poznámka: O tomto bodovém řešení potenciálu krajiny bude popsáno níže v rámci popisu nového 

metodického postupu (viz kap. 5 Výsledky) pro hodnocení funkčního potenciálu území, kterým se tento 

nedostatek částečně řeší. 

 

2.8. Vedlejší efekty průmyslové činnosti 

Nedílnou součástí průmyslových aktivit jsou vedlejší efekty, jež vznikají při téměř 

všech aktivitách podnikajících subjektů. Různé průmyslové efekty, které nejsou zahrnuty v 

nákladech a užitcích a které mají vliv na lidské jedince a na životní prostředí, jsou 

definovány jako externí efekty neboli externality. Tyto externality lze zjednodušeně rozlišit 

na pozitivní a negativní. Ve spojení s průmyslem však častěji vznikají externality 

negativní, a to tehdy, když firma působí prostřednictvím svých výrobních aktivit škody, 

náklady někomu jinému (lidem, přírodě) a nekompenzuje mu je. Znamená to, že původce 

externího efektu nezahrnuje tento negativní externí efekt do svých nákladů, ani ho 

nekompenzuje postiženým (Kabrna & Peleška, 2009). Z environmentálního hlediska jsou 

příkladem negativních externalit kontaminace vody, ovzduší nebo půdy, k nimž může 

docházet již při samotné těžbě nebo nesprávně provedené rekultivaci. Naopak pozitivní 

externality vznikají, pokud firma působí prostřednictvím svých výrobních aktivit užitky či 

pozitivní efekty a tyto užitky nejsou firmě nikým uhrazeny. Příkladem pozitivních 

externalit je zvyšující se biodiverzita, rostoucí účinky celospolečenských funkcí lesních 
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dřevin na vhodně provedených rekultivovaných plochách hornické krajiny nebo zvodnělé 

poklesové kotliny, které se v relativně krátké době stávají refugiem řady druhů rostlin a 

živočichů (Polanská et al. 2011). Pro ocenění finanční hodnoty externalit 

z environmentálního hlediska lze využít již zmiňovanou metodiku pro oceňování biotopů 

(Seják et al. 2003) vycházející z tzv. Hessenské metody, kterou využili ve své studiu 

výpočtu externalit například Kubrna & Peleška (2009) nebo nově navrhovaného 

metodického postupu pro hodnocení externalit území (Polanská et al. 2011). Vhodnost 

obou metodik pro využití hodnocení externalit byla řešena v rámci disertační práce 

Polanské (2010), kdy byla ověřována na velkoplošném i maloplošném území OKR. Ze 

závěrů vyplývá, že modifikovaná Hessenská metoda není pro výpočet externalit zcela 

vhodně aplikovatelná, autorka popisuje zejména nedostatky při stanovování hodnoty území 

před začátkem těžebních aktivit;  dále tato metodika zcela opomíjí společenské funkce 

prostředí, které jsou z hlediska výpočtu externalit velice významné. Naopak vlastní 

modifikací metodiky hodnocení externalit území autorka dosáhla relevantních výsledků a 

jediným problémem, který autorka udává, je nedostatek vypovídajících dokumentů a 

mapových podkladů o územích, před započetím dobývacích aktivit, což představuje dobu 

před více než 140 lety. 

2.9. Mapování krajiny a biotopů 

Mnohé metodiky a metodické postupy již v dnešní době využívají možnosti správy, 

publikace a vizualizace svých dat pomocí počítačového zpracování (Kolář, 1997). 

Prostorové vyjádření může být pomocí bodů, linií nebo polygonů, kterým je následně 

přidělená různá specifika na základě databáze atributů (Burrough & McDonnell, 1998). 

Různé geoinformační programy, nástroje a webové aplikace poskytují uživatelům správné 

vyhodnocení řešené problematiky (Tuček, 1998). Různé stáří leteckých snímků poskytuje 

velice cenné informace o změnách v krajině, jakožto i o možných prevencích a prognózách 

budoucích změn ( Syrbe et al., 2007). Velkou výhodou používání webových technologií je 

zpřístupnění výsledků široké veřejnosti a rozšiřování tak informací do podvědomí lidí o 

řešených aktuálních problémech. V rámci některých webových mapových serverů lze 

bezplatně využívat jejich licence a vytvářet si tak vlastní strukturu prohlížení mapového 

díla (Čepický, 2010). Pro účely mapování přírodních biotopů v rámci soustavy NATURA 

2000 nebo pro ukázky aplikace ochrany přírody apod. byl založen webový prohlížeč 
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mapových služeb: Aplikace MapoMat vyvinutým dílčím oddělením Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR (dále AOPK). Aplikace je přístupná na URL 

adrese http://mapy.nature.cz. a využívá datových zdrojů publikovaných AOPK ČR, ale i 

dalších institucí. Zpřístupňuje a kombinuje dostupné mapové služby (IMS, WMS a AGS).  

S rozvojem techniky na pořizování leteckých snímků a kvalitních ortofotomap se 

rozvíjely rovněž možnosti jejich využití pro mapování krajiny v čase. Například studie 

Mulkové & Popelkové (2010) popisuje využití leteckých snímků při srovnání krajiny před 

a po důlní těžbě černého uhlí nebo podobná studie hodnotící postindustriální krajinu 

s použitím geoinformačních systémů (Svatoňová & Plšek, 2010). Nejběžněji využívané 

mapové servery v prostředí České republiky jsou např. Atlas, Centrum, Mapy CZ nebo 

GoogleMaps. Velice přínosná mapová služba poskytující informace prostřednictvím 

ortofotosnímků z 60 let nebo 3 vojenského mapování je přístupná na URL adrese  

http://kontaminace.cenia.cz/. Specializované úlohy, které je možné vykonávat na 

mapových serverech státní správy nebo specializovaných pracovišť, jsou využívány 

například pro: zjišťování geologického podkladu daného území (místa), lokalizaci 

chráněných území a objektů, rozlišování geomorfologického členění, vyhledávání těžby 

surovin, zjišťování demografických dat územních celků, monitorování sociálních aspektů 

územních celků (nezaměstnanost, dojížďka apod.), v aktuálním čase sledování míry rizik 

ve světě (sopky, zemětřesení) apod. (Šmída & Taibr, 2006). Základním nástrojem 

mapování krajiny jsou dnes zejména tzv. Web Map Service (WMS), pomocí kterých se 

zpřístupňují informace ve formě map, které si může uživatel zobrazit pomocí GIS softwaru 

na svém počítači či mapového serveru prostřednictvím internetu. Výhodou WMS je 

zejména možnost připojit zrovna tu mapu (vrstvu), kterou uživatel zrovna potřebuje, např. 

polohopis, výškopis, ortofoto mapy, historické mapy, mapy pro hospodářskou úpravu 

lesům, mapy NATURA 2000 nebo katastrální mapy apod. Hlavním účelem a praktickým 

využitím těchto služeb je především využití pro GIS přes internet, dále lze těchto WMS 

využívat pro prezentaci území, GPS navigační přístroje, mapy v mobilních telefonech, pro 

vytváření mapových kompozic (sloučením více vrstev), pro osobní či podnikatelské účely 

apod. (Jiránek & Říha, 2007). 

V současnosti existuje poměrně široká škála mapových serverových produktů. Jedním 

z hlavních kritérií při výběru vhodného produktu bývá cena, která se v porovnání 
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komerčních (zpoplatněných) produktů s tzv. „Open source“ (zdarma) produkty velmi liší. 

Mezi komerčně využívané patří například:  

 Autodesk MapGuide (http://www.mapguide.com/) 

 Bentley Geo Web Publisher (http://www.bentley.com) 

 ESRI ArcIMS (http://www.esri.com/software/arcims/) 

 Image Web Server (www.ermapper.com) 

 MapInfo MapXtreme (http://www.mapinfo.com/mapxtreme/) 

 T-MapServer (http://www.tmapserver.cz) 
 

Nekomerční řešení přináší například: 

 GeoTools (http://www.geotools.org/) 

 Minnesota MapServer (http://mapserver.gis.umn.edu/), a jiné 

 

Poznámka: Pro účely návrhu mapové aplikace bude využit  MapServer vyvinutý Universitou v Minnesotě ve 

spolupráci s NASA a Minnesotským odborem pro správu přírodních zdrojů. Tento MapServer patří mezi 

Open source produkty, takže jej bude možno využívat zdarma.  

 

2.10. Základní pojmy 

 

Kapitola 2.10 obsahuje základní pojmy týkající se krajiny a její obnovy, které jsou 

nejčastěji zmiňované v disertační práci. Vzhledem k různým pojetím a interpretace těchto 

termínů v české i světové literatuře je zde uvedena pro každý pojem jeho krátká 

charakteristika, aby bylo zcela zřejmé, jaký význam daného termínu byl v disertační práci 

použit. 

Rekultivace – ve smyslu disertační práce je chápána jako souhrn zásahů, které mají 

zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny. 

Potenciál - v následujícím textu je používán výraz potenciál, jenž je vysvětlen jako výraz 

pocházející z lat. potentia (možnost, moc, síla) znamenající souhrn schopností či celková 

možnost něco udělat nebo uskutečnit (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz.). 

Krajina -  je definována explicitně v ust. § 3, odst. (1), písm. k),  zák. č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny v platném znění:  „Krajina je část zemského povrchu s 

charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů s 

civilizačními prvky“. 
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Značná nejednotnost terminologie a chybějící pojem vystihující jednak potenciální 

využití území, jednak jeho potenciální funkčnost v nově vytvořených antropogenních 

podmínkách vedl k použití pojmu ,,Funkční potenciál území“ (Lacková et al. 2011). 

Funkční potenciál území  - je autorkou disertační práce nově definován jako maximálně 

možné polyfunkční využití území s ohledem na ochranu přírody a krajiny a míru 

antropogenního ovlivnění. Funkční potenciál území je takový potenciál, jenž je složen ze 

tří hlavních územních funkcí: ekologické, hospodářské a společenské. 

Biotop –  je soubor všech živých a neživých činitelů, které ve vzájemném působení 

vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je 

takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů 

(zák. č. 114/1992 Sb. a vyhl. č. 395/1992 Sb.) 

 

Stabilita krajiny – schopnost krajiny odolávat vůči disturbanci a její schopnost zotavit se 

po ukončení vlivu disturbance (Stalmachová, 1996). 

Ekologická sukcese – postupný zákonitý sled změn druhového složení společenstev 

rostlin a živočichů a jejich energomateriálových toků, který vyúsťuje v záměnu jednoho 

ekosystému druhým (Odum, 1977 in Stalmachová, 1996). 

Mapový server – neboli Map Server, je webový server, jenž obsahuje mapy a zpracovává 

data s geografickým vztahem.  Tyto mapy jsou buďto neiteraktivní (v podobě JPEG nebo 

GIF), které lze prohlížet jako obrázek nebo jsou interaktivní a uživatel již má možnost 

s mapou pracovat, napríklad má k dispozici funkci lupy, změnu velikosti okna mapy, 

vyhledávání dle zadaného názvu či složitější operace pomocí WMS služeb.  

OpenLayers -  neboli JavaScriptová knihovna, s jejíž předem definovaným zápisem 

v textovém editoru lze rychle a snadno vkládat mapy do webové stránky. V OpenLayers 

lze zobrazovat celou řadu různých typů rastrových i vektorových dat (Čepický, 2010).  
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2.11. Legislativa 

 

Řešení obnovy antropogenně ovlivněných lokalit je podmíněno rovněž dodržováním 

legislativního rámce v oblastech ochrany nerostného bohatství, tvorby a ochrany životního 

prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, 

ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zdraví, zákony řešící ukládání odpadů a územní 

plánování a stavební řád (Pokorný et al, 2001), přičemž dominantního postavení v této 

oblasti mají následující zákony a vyhlášky: 

 horní zákon č. 44/89 Sb., ve znění zákonů č. 541/91 Sb., č. 10/93 Sb., č. 168/93 Sb., 

132/2000 Sb., 258/2000 Sb. a 366/2000 Sb. 

 zákon č. 61/88 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění 

zákonů č. 542/91 Sb. a 169/93 Sb.,  

 vyhláška ČBÚ č. 104/88 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/93 Sb. a 434/2000 Sb. o 

hospodárném využívání výhradních ložisek  

 zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 

 zákon č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona 

10/1993 Sb., 98/99 Sb. 231/99 Sb. a 132/2000 Sb. a navazující prováděcí vyhláška 

MŽP č. 13/94 Sb., 

 zákon č. 289/95 Sb., o lesích ve znění zákonů 238/99 Sb., 67/2000 Sb. a 132/2000 Sb. 

a navazující prováděcí vyhláška MZe č. 77/96 Sb.,  

 zákon č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v 

ochraně lesa (aktualizované znění). 

 zákon č. 17/92 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona 123/98 Sb. 

 zákon č. 114/91 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (celkem 8 změn) 

 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) (aktualizované znění). 

 zákon č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, resp. od roku 2002 

jeho novela č. 100/2001 Sb.   

 zákon č. 50/76 Sb., stavební zákon, ve znění celkem 11 změn, úplné znění vyhlášeno 

pod č. 109/2001 Sb. a navazující prováděcí vyhlášky č. 137/98 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, 135/2001 Sb. o územně plánovacích dokladech 

a územně plánovací dokumentaci, a 132/98 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona 

 zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí (aktualizované 

znění). 

 zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší) (aktualizované znění). 
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 zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 

Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 

dokumentaci (aktualizované znění). 

 vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

(aktualizované znění). 

 vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

(aktualizované znění). 

 vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (aktualizované 

znění). 

  - a jiné (výčet uvádí pouze seznam nejdůležitějších zákonů a vyhlášek) 
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3. METODIKA 

3.1. Vlastní metodika práce 
 

Základní idea disertační práce spočívá v hodnocení vybraných lokalit dle nově 

navrhovaného metodického postupu pro hodnocení funkčního potenciálu území a návrhu 

zpracování dosažených výsledků pomocí mapového výstupu webové aplikace.  V rámci 

zvoleného postupu bylo nutné identifikovat přírodní a společenské limity území a provést 

jejich analýzu. V disertační práci bylo postupováno pomocí dílčích kroků, viz níže. 

3.2. Dílčí kroky zpracování  

 

 Přípravná fáze 

Součástí přípravných prací bylo shromáždění veškeré dostupné literatury týkající se 

dané problematiky a daných území. Výchozí data jsou převzata z dostupných dokumentů, 

plánů, generelů, studií a dalších podkladů zpracovaných pro vybraná území. Jako další 

podkladový materiál jsou využívány základní mapy ČR a tematické mapy z dostupných 

WMS služeb. 

V rámci primárních prací byly rovněž shromážděny podklady k používaným metodikám 

a metodickým postupům, na něž se váže nově navrhovaný metodický postup pro 

hodnocení funkčního potenciálu území, dále byly shromážděny ucelené informace o 

úložišti elektrárenských popílků – Třinec, odvalovém komplexu Ema - Ostrava a 

vápencovém lomu – Mokrá u Brna.  

 

 Analýza území 

Na základě získaných podkladů byly zpracovávány informace o vybraných lokalitách, 

zejména popis jejich přírodních podmínek (geologické, hydrologické, klimatické, biotické 

a jiné charakteristiky). Dále popis antropogenního ovlivnění a využívání krajiny 

v minulosti a současnosti. Součástí analýzy bylo identifikování přírodních a společenských 

limitů využívání, či stanovení speciálních zájmů omezujících využívání území. 
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 Terénní průzkum 

Terénní šetření bylo prováděno v tříletém rozmezí od roku 2010 do 2012, přičemž 

lokalita úložiště elektrárenských popílků – Třinec byla monitorována již od roku 2004 

v rámci předchozího studia. Terénní práce probíhaly průběžně s důrazem na mapování 

biotopů jednotlivých lokalit a sledování změn, rozvoj nebo stagnaci probíhajících 

rekultivačních prací či přirozené sukcesi. Jednotlivé živočišné a rostlinné druhy byly 

determinovány a zařazeny s využitím Červených seznamů vybraných taxonomických 

skupin ČR, stav k roku 2012, publikací: Naše květiny (Deyl & Hísek, 2002), Klíče ke 

květeně ČR (Kubát et al., 2002), Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny České 

republiky (Pikula, 2003) nebo Atlas hmyzu (Pokorný & Šifner, 2004) a jiných materiálů. 

 Konečné zpracování 

Na základě studia dostupné literatury a reflexe na dlouhodobý výzkumný záměr 

probíhající na VŠB-TUO pod vedením doc. Stalmachové, CSc. byl vytvořen vlastní návrh 

metodického postupu pro možnost hodnocení funkčního potenciálu území. V rámci 

disertační práce jsou popsány všechny dílčí kroky, jež jsou klíčové k získání konečných 

hodnot funkčního potenciálu. 

Tento metodický postup byl následně aplikován na vybraná území s různou mírou 

antropogenného ovlivnění. 

Výsledky funkčního potenciálu jednotlivých lokalit jsou prezentovány v tabelární, 

grafické i obrazové formě, jež jsou součástí základního textu disertační práce nebo příloh. 

 Technické zázemí 

Disertační práce byla vytvořena pomocí programů Microsoft Office 2007, ArcMap 10, 

CorelDRAW X5, Zoner Photo Studio 14 s využitím digitálního fotoaparátu Panasonic FZ 

50 a GPS Garmin eTrex Vista Cx. 

Mapová aplikace byla navržena pro možnost správy a vizualizace dat hodnocení 

funkčního potenciálu území na zvoleném mapovém serveru. Tento mapový server má 

základ v open source mapovém serveru univerzity v Minnesotě v licenci GNU. Spojení 

s tematickými mapami bude zajištěno prostřednictvím WMS služeb.  Pro tyto účely bylo 

nutné vytvoření databáze, ve které budou shromážděny informace, jež se na mapovém 

serveru budou zobrazovat v jednotlivých tematických vrstvách. Databáze funguje na 

principu open-source databáze PostgreSQL. 
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3.3. Metodická východiska pro nově navrhovaný postup  

 

Předpokladem bylo konstatování podmínky, že je nezbytné na hodnocené území 

pohlížet jako na funkční celek, jehož jednotlivé funkce by měly představovat elementární 

jednotky, přičemž jejich charakteristiky by bylo možné na základě semi-kvantitativního 

hodnocení mezi sebou porovnávat.  

Na základě zhodnocení různě pojatých diferenciací funkcí krajiny a území (Havrlant & 

Buzek, 1985; Lipský, 1999; Stalmachová, 2000; Hradecký & Buzek, 2001; Tongway & 

Hindley, 2005; Trnka, 2006; Rajnoch, 2007; Kienast et al., 2009; Bolliger & Kienast, 2010 

nebo Hilbert, 2011), které byly popsány v kapitole 2. Literární přehled,  byly funkce území 

v rámci navrhovaného metodického postupu rozlišeny do tří základních skupin: 

ekologické, hospodářské a společenské, jež byly dále děleny na funkce dílčí, které 

popisuje obr. 2 a pro které byl vypočítán jejich funkční potenciál a aktuální, případně 

původní, funkční hodnota, viz kap. Výsledky. 

 

                        

 
 

 

Obrázek 2 Znázornění základních (v obr. kruhové) a dílčích (v obr. čtvercové) funkcí území 
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 Stanovení ekologické funkce území 

Ekologická funkce území byla řešena z pohledu ekosystémového, jehož základem bylo 

pokusit se o odproštění od jakýchkoli úvah o potřebách a nárocích člověka kladených na 

možnost využití krajiny a dále se pokusit o nahlížení na hodnocené území z hlediska 

přírodních procesů probíhajících nezávisle na lidské aktivitě, i přesto, že v některých 

případech jsou území člověkem dlouhodobě ovlivněna. 

 Elementárním východiskem pro hodnocení ekologické funkce území byla metodika 

stanovení ekologické hodnoty krajiny (Stalmachová, 1996), jejíž podstatou je stanovení 

několika funkčních faktorů, v tomto případě ekologických funkčních faktorů, jakými jsou 

například půdní substrát a jeho vlastnosti, stupeň degradace půd, hodnocení vodního 

prostředí, včetně fyzikálně-chemických a biologických analýz vod, dále charakteristika 

vegetačního krytu a zoologických vlastností řešeného území. Tyto faktory byly podrobněji 

dopracovány pro účely hodnocení externalit těžbou narušených území (Polanská, 2010). 

Z důvodu možné kvantifikace a porovnání ekologických funkcí různých území byly 

faktory v rámci této disertační práce doplněny o faktor hodnotící saprobitu vod. 

Ekologickým faktorům byl přidělen jedinečný identifikátor vyjádřený kódem Ef1-14, viz 

obr 3. 
 

 

Obrázek 3Schéma ekologických funkčních faktorů a jejich zkrácených označení 
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Výpočet ekologického potenciálu území byl dle navrhovaného postupu sestaven na 

základě hypotetického ekologického potenciálu (viz obr. 4 první sloupec), jehož stanovení 

vychází z dosud objasněných přirozených pochodů, jakými jsou různá stádia spontánní 

sukcese, klimaxová stádia pro Českou republiku, rozvoj vegetace na rekultivovaných 

plochách apod., které se objevují v pracích autorů například Prach, 1995; Stalmachová, 

1996; Dimitrovský, 2000; Sádlo & Tichý, 2002; Felinks & Wiegand, 2008; Frouz et al., 

2008; Prach & Hobbs, 2008; Řehounek et al, 2010; Lamarque et al., 2011, a na základě 

maximálních hodnot ekologických faktorů. Z tohoto hypotetického ekologického 

potenciálu byl odvozen reálný ekologický potenciál, jenž je určován pomocí redukčních 

kritérií částečně přejatých z předchozích výzkumných závěrů (Polanská, 2010). 

 

Na obrázku 4 jsou znázorněny všechny základní funkce území (ekologická, 

hospodářská a společenská) a jejich dílčí funkce s uvedenými hypotetickými potenciály, 

které představují maximálně možné využití té dané funkce, bez ohledu na funkce ostatní. 

Hypotetické potenciály jednotlivých funkcí jsou hodnoceny v bodech. Postup výpočtu 

je uveden v kap. Výsledky a na konkrétních příkladech v přílohách č. 10.4, 10.5 a 10.6.  

 

Obrázek 4 Bodové znázornění hypotetického maxima potenciálů funkcí území 
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Hodnotící územní jednotkou při stanovení hodnoty ekologické funkce byl dle Skleničky 

(2003) vybrán biotop, který představuje z hlediska zkoumaných charakteristik relativně 

homogenní prostředí. Řešené území je proto rozděleno na několik dílčích částí – biotopů, 

které jsou dále hodnoceny dle ekologických funkčních faktorů.  Biotopová diferenciace 

území byla rovněž využita například pro výpočet externalit z povrchové těžby uhlí (Kabrna 

& Peleška, 2009), hodnocení dopadů sanačně – rekultivačních činností na území 

ovlivněných těžbou (Polanská, 2010) nebo pro hodnocení funkcí a služeb ekosystémů 

České republiky (Seják et al., 2010). Název a označení biotopů jsou v souladu s 

mezinárodní databází biotopů, která byla vytvořena pro účely mezinárodně vytvářené 

soustavy chráněných území Natura 2000. Pro účely mapování přírodních a přírodě 

blízkých biotopů v České republice byl vydán Katalog biotopů České republiky (Chytrý et 

al. 2001). Pro účely hodnocení ekologické funkce území je ovšem nezbytné kromě 

přírodních a přírodě blízkých biotopů rozlišit taktéž biotopy antropogenně ovlivněné či 

nově vzniklé. Pro tyto účely byl použit seznam biotopů přírodě vzdálených, cizích a cizích 

s omezenou biotou, které byly vymezeny dle stejného principu jako biotopy pro soustavu 

Natura 2000 (Seják & Dejmal, 2003). Seznam všech biotopů je uveden v příloze č. 1. Při 

sestavování seznamu biotopů byly typy biotopů agregovány do čtyř hlavních skupin 

s kódem značící míru antropogenního ovlivnění (Seják & Dejmal, 2003): 

• přírodní a přírodě blízké biotopy (písmeno+ číslo),   

• přírodě vzdálené biotopy (X+písmeno),   

• přírodě cizí biotopy (X+číslo),   

• přírodě cizí biotopy s omezenou biotou – abiotické (XX+číslo). 

 

 Stanovení hospodářské funkce území  

Pro stanovení hospodářské funkce, bylo na území pohlíženo z čistě antropocentrického 

pojetí, které vychází z podstaty využívání přírodních zdrojů a prostorového rámce krajiny 

ve prospěch člověka bez ohledu na ekologické souvislosti. Jak uvádí např. Sklenička 

(2003), je krajina z tohoto pohledu územím, které prošlo či prochází určitým 

hospodářským vývojem a je vhodné pro určité hospodářské využití. Typickými aktivitami, 

jak dále autor uvádí, které se z tohoto pohledu na krajinu prosazují nejintenzivněji, jsou 

zemědělství, lesnictví, těžba nerostných surovin a urbanizace. Z tohoto vychází i rozdělení 

hospodářských funkcí území v rámci nově navrhovaného metodického postupu, pro který 
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byla hospodářská funkce dále diferencována na dílčí funkce: těžbu nerostných surovin, 

průmysl, zemědělství, lesní hospodářství, dopravu a počet pracovních míst (viz obr. 2, 4 a 

5), dle hospodářských funkčních faktorů. Tyto faktory již byly využity pro hodnocení 

externalit hornické činnosti (Polanská, 2010) a v navrhovaném metodickém postupu byly 

pro účely výpočtu funkčního potenciálu zredukovány nebo doplněny. Zejména byla 

provedena úprava neporovnatelných faktorů převedením na jednu explicitní jednotku. 

Faktory jsou dále ohodnoceny koeficientem současné hospodářské důležitosti (SHD) viz 

tab. 5, který byl převzat dle Polanské (2010) a upraven pro účely přehlednější kalkulace. 

Hospodářským faktorům byl přidělen jedinečný identifikátor-kód Hf1-37 (viz obr. 5 a tab. 

2), pro které byl stanoven hypotetický potenciál (obr. 4 prostřední sloupec) a reálný 

hospodářský potenciál. Inspirací pro vytvoření koeficientu SHD byla metodika hodnotící 

funkce lesů (Vyskot, I. et al. 2003). Celkový popis faktorů a jejich SHD jsou uvedeny 

v tabulce 2 a dále na konkrétních příkladech v příloze č. 10.4, 10.5 a 10.6.. 

 

Obrázek 5 Schéma zkrácených označení hospodářských funkčních faktorů 
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Tabulka 2 Popis hospodářských faktorů území 

Hospodářská funkce území Označení SHD 

Těžba nerostných surovin 

 

  

těžba černého a hnědého uhlí Hf1 5 

lomy (kamenolomy, vápencové) Hf2 4 

štěrkovny, pískovy Hf3 3 

ostatní Hf4 1--3 

Průmysl 

 

  

průmyslové areály nad 3ha Hf5 5 

průmyslové areály 1-3 ha Hf6 4 

průmyslové areály do 1ha  Hf7 3 

nevyužívané průmyslové plochy, brownfields Hf8 1 

výroba energie z obnovitelných zdrojů Hf9 4 

výroba energie z neobnovitelných zdrojů Hf10 5 

skládky odpadu, deponie, odvaly, výsypky odkaliště, 

apod. Hf11 1--3 

ostatní Hf12 1--3 

Zemědělství 

 

  

orná půda Hf13 3 

intenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, 

sady Hf14 3 

extenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice,vinice, 

sady Hf15 2 

zahradnická výroba Hf16 2--3 

stájový chov dobytka, drůbeže a koní Hf17 2--3 

sádkový chov ryb Hf18 2 

ekologické zemědělství Hf19 2 

zemědělské budovy Hf20 2 

ostatní Hf21 1--2 

Lesní hospodářství 

 
  

lesy hospodářské Hf22 4 

lesy zvláštního určení Hf23 3 

lesy ochranné Hf24 2 

rychle rostoucí dřeviny, plantáže, vánoční stromky, lesní 

školky Hf25 2--3 

ostatní Hf26 1--3 

Doprava  

 

  

dálnice a rychlostní silnice Hf27 4 

silnice I.-III. třídy Hf28 3 

místní komunikace I.-IV. třídy, účelové komunikace Hf29 2 

železnice Hf30 4 

čerpací stanice pohonných hmot Hf31 2 

garáže, parkoviště Hf32 2 

ostatní Hf33 1--3 

Pracovní místa 

 

  

pracovní místa na dobu neurčitou Hf34 5 

pracovní místa na dobu určitou Hf35 4 

pracovní místa kratší než 3 roky Hf36 3 

ostatní (dohody, brigády, sezónní práce) Hf37 1--2 
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 Stanovení společenské funkce území  

Hodnocená území byla posuzována jednak z pohledu antropocentrického, ale i podhledu 

environmentálního, který vycházel z předpokladu, že území, v němž člověk trvale žije 

nebo zde krátkodobě pobývá, má vliv na jeho fyzické, psychické i duševní potřeby, a proto 

si uvědomuje nutnost jeho ochrany nejen ve vztahu k zachování přírodních hodnot, ale také 

k jeho vlastním potřebám. Společenská funkce území byla rozdělena na funkci sídelní, 

rekreační, kulturně-edukační a environmentální (viz obr. 6) dle společenských funkčních 

faktorů. Základ diferenciace faktorů byl převzat z výsledků Polanské (2010), značná část 

byla pro potřeby výpočtu funkčního potenciálu zredukována a byly vytvořeny rovněž nové 

faktory dle metodiky hodnocení potenciálu cestovního ruchu (Bílina, 2010). Společenským 

faktorům byl přidělen jedinečný identifikátor- kód Sf1-55. Faktory jsou dále ohodnoceny 

koeficientem současné veřejné důležitosti (SVD), který byl stanoven na podobném 

principu jako koeficient SHD. Schéma kódů je znázorněno na obr. 5. celkový popis faktorů 

a jejich SVD jsou uvedeny v tab. 3 a na konkrétních případech příloze č.10.4, 10.5 a 10.6. 

Na základě určení společenských faktorů byly stanoveny hypotetické společenské 

potenciály (obr. 4, třetí sloupec) a také reálný hypotetický potenciál.  

Obrázek 6 Schéma zkrácených označení společenských funkčních faktorů 
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Tabulka 3 Popis společenských faktorů území 

Hospodářská funkce území 
Označení SVD 

Sídelní 
panelová zástavba-nad 5pater Sf1 3 

činžovní zástavba do 5 pater Sf2 4 

historická část města Sf3 4 

příměstská zástavba panelového typu Sf4 3 

příměstská zástavba satelitního typu Sf5 4 

příměstská zástavba liniového typu Sf6 5 

příměstská zástavba rodinná roztroušená Sf7 4 

vesnická zástavba Sf8 3 

roztroušená vesnická zástavba Sf9 2 

chaty, chalupy Sf10 3 

letní zahrádky Sf11 1 

občanská vybavenost Sf12 4 

ostatní Sf13 1--3 

Rekreační 
  

pěší turistika Sf14 5 

cykloturistika Sf15 5 

hipoturistika Sf16 2 

agroturistika Sf17 2 

kempink Sf18 2 

vodáctví Sf19 3 

rybaření Sf20 2 

myslivost Sf21 2 

lázeňská místa Sf22 4 

zoologické zahrady, zooparky Sf23 4 

botanické zahrady, arboreta Sf24 3 

sportovní zařízení indoor Sf25 4 

sportovní zařízení outdoor (hřiště, golf, sjezdovky) Sf26 3--4 

aquaparky, plavecké bazény, vodní plochy a toky Sf27 4 

ostatní Sf28 2--4 

Kulturní a edukační 
  

zámky Sf29 5 

hrady Sf30 4 

zříceniny Sf31 3 

muzea (galerie) Sf32 3 

skanzeny Sf33 3 

rozhledny Sf34 4 

vyhlídky Sf35 3 

kulturní památky Sf36 4 

národní kulturní památky Sf37 5 

technická památka Sf38 4 

památkové rezervace Sf39 3 

archeologické plochy Sf40 3 

celebrální stavby Sf41 2 

funerální stavby Sf42 2 

militární stavby Sf43 2 

sakrální stavby Sf44 2 

výzkumné plochy Sf45 3 

edukační stezky Sf46 3 

odpočinkový mobiliář Sf47 2 

Environmentální 
  

ZCHÚ velkoplošné Sf48 5 

ZCHÚ maloplošné Sf49 4 

Natura 2000 Sf50 4 

ÚSES Sf51 2--4 

přírodní park Sf52 3 

významný krajinný prvek Sf53 2--3 
zdroje pitné vody Sf54 4 

ostatní Sf55 2--3 
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4. POPIS ZKOUMANÝCH ÚZEMÍ 

 

Odvalový komplex Ema – Ostrava 

 

4.1.1. Administrativně správní zařazení 

 

Katastrální území: Slezská Ostrava (714828) 

Obec: Statutární město Ostrava 

Okres: Ostrava-město 

Kraj: Moravskoslezský 

                                                                               Obrázek 7 Lokalizace odvalového komplexu Ema 

 

Vymezení hranic lokality: Lokalita je ohraničena ze severu a severozápadu areálem 

bývaleho dolu Petr Bezruč, na jihozápadě plochou údolí Trojice, která je od řešené lokality 

oddělena účelovou komunikací, ze severovýchodu a východu městskou zástavbou 

rodinných důmů (ulice Na Najmanské, Vozačská, Miloše Svobody a Obvodní). Jižní 

hranici tvoří ulice Na Najmanské. 

Lokalizace: Pomyslný středový bod lokality je označen souřadnicemi (WGS84): 

49°50'24.706"N, 18°18'50.763"E. 

 

4.1.2. Základní charakteristika území 

 

Lokalitu tvoří komplex odvalů bývalých dolů Ema, Trojice a Petr Bezruč (původně 

Terezie). Celý tento komplex nese označení odval Ema, někdy taktéž ,,halda“ Ema, odval 

Petr Bezruč nebo odval Ema a Terezie, viz obr. 7 a 8. Odvaly byly postupně vytvářeny v 

závěru dřívějšího Trojického údolí, kdy nejstarší navážky vyplňovaly zvodnělou depresi v 

terénu. Nejstarší a zároveň nejvyšší částí odvalového komplexu je kuželový odval Ema, 

nasypávaný hlušinovým materiálem v letech 1920 až 1976. Převýšení odvalu vůči 

okolnímu terénu je cca 80 m, šířka temene 21 m a objem hlušiny cca 4,2 mil. m
3
. 

Odvalování hlušiny v celém komplexu skončilo po útlumu na Dole Petr Bezruč v roce 

1995. Celková rozloha studovaného odvalového komplexu Ema činí 35,5 ha, objem 

uloženého materiálu přes 8 mil. m
3
 (Slivka & Jelínek, 2006). 

Odvalový komplex Ema 
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Obrázek 8 Vymezení odvalového komplexu Ema, upraveno(zdroj: http://www.ikatastr.cz, 3/2012) 

 

4.1.3. Historický vývoj území  

S výskytem černého uhlí na Ostravsku je spojována známý fenomén ,,Moravská 

Atlantida“ prostřednictvím nalezené ,,Landecká Venuše“. Jak uvádí oficiální informace 

OKD na základě překvapujícího antropologického výzkumu, byl nález uhlí i jeho 

zkoksovatěných zbytků ve zdejších pravěkých ohništích potvrzen v období před 23 až 21 

tisíci lety. ,,Analýza prokázala, že uhlí pochází ze zdejších uhelných slojí, které v oblasti 

vrcholu Landeku vycházely na povrch. Otázku, zda používání uhlí jako zdroje tepla bylo 

cílevědomé nebo jen nahodilé, zatím není možné přesvědčivě zodpovědět. Sotva lze ale 

předpokládat, že lidé, kteří projevili tolik průkopnického talentu v mnoha jiných oborech, 

by si nevšimli užitečných vlastností hořícího kamene. V každém případě je jisté, že zdejší 

lovci mamutů byli první lidé této planety, kteří začali energii ukrytou v uhlí využívat.“ 

(http://www.okd.cz).  
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Zájmová lokalita odvalu Ema se nachází v hornicky dlouhodobě exploatované oblasti. 

Jak uvádí historické prameny, první kutací práce zde probíhala již od roku 1767. První 

oficiálně podložené nálezy této oblasti uhlí popisují objevení uhlí a nahlášení jeho nálezu  

hornímu úřadu v Kutné Hoře klímkovickým mlynářem Janem Augustinem. Uhlí bylo 

objeveno na výchozech slojí v údolí Burňa ve Slezské Ostravě a jeho nález horním úřadem 

potvrzen (Matěj et al, 2009). Podle zprávy kutnohorského hormistra Jana Antonína Alise, 

potvrdily zkoušky u opavských kovářů dobrou jakost černého uhlí. Teprve v červnu 1767 

byli vysláni horníci na průzkum výskytu uhlí na Ostravsku, Těšínsku a Bialsko-Biasku. 

Pravdivost údajů, získaných horníky, potvrdil šichtmistr Lutz 14.6.1767. Na jaře příštího 

roku pokračoval průzkum a Lutz objevil dalších 7 výchozů uhelných slojí. Začal razit dvě 

štoly a hloubit jednu kutací šachtici. Lutz provedl celkem 11 pokusných kutání a odhadl 

zásoby uhlí na 15 až 20 let při tehdejším způsobu dobývání“ (http://www.hornictvi.info).   

Od začátku těžby v druhé polovině 18. století a v prvních desetiletích 19. století se uhlí 

těžilo v drobných provozech v místech prvních nálezů metodou mělkého dolování 

s uplatněním štolového způsobu otvírky. S ohledem na původně především ruční způsob 

dobývání kvalitních uhelných slojí (patrné z obr. 9a), bylo množství ukládané hlušiny 

v minulosti malé, ale s postupnou mechanizací a rozvojem hlubinné těžby od poloviny 19. 

století a tím i vyšší intenzitou těžby, vzrůstaly taktéž prostorové nároky na větší množství 

deponovaného materiálu. 

Odvalový komplex Ema vznikal již v roce 1920 navážením hlušiny z dolu Terezie (od 

roku 1946 nesoucí název důl Petr Bezruč), dolu Ema a dolu Trojice a také různých 

materiálů z koksovny Karolina z centra Ostravy. Odvalem byla zasypána převážná část 

Trojického a Adámkova údolí (Matěj et al, 2009), viz obr 9c, 9d a 9e.  Základní úprava 

vytěženého surového uhlí spočívala v první fázi ve třídění na roštu o průměru ok 80 mm. 

Nadroštné uhlí přecházelo přes ruční přebírací pás a následně bylo spolu s podroštným      

< 80 mm dopravováno pomocí lanovkového výtahu do úpravny koksu Karolina (zobrazené 

na obr. 9b). Materiál vybraný z přebíracího pásu byl uskladňován do zásobníku a pak vozy 

dopravován úzkorozchodnou dráhou k vozíkovému výtahu na odval. Na centrální kužel 

Emy byl materiál sypán pomocí skipového výtahu (Slivka & Jelínek, 2006).  
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Obrázek 9a,  9b Vyobrazení ruční těžby v Ostravě v první polovině 19. stolení a lanovkový způsob 

přepravy uhlí ve druhé polovině 19. století (zdroj: http://www.hornictvi.info, 4/2011) 

 

 

Obrázek 9c, 9d, 9e počátky navážení hlušinového materiálu na odval Ema v období kolem roku 1970 (zdroj: 

http://www.hornictvi.info, 4/2011) 
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Ukládání hlušiny na hlavní kužel Ema bylo ukončeno v roce 1976, v celém odvalovém 

komplexu pak v roce 1995. Po ukončení využívání odvalu bylo území upraveno 

zploštěním svahů a z části překryto souvkovými hlínami i na temeni odvalu a 

rekultivováno lesnickou rekultivací. Odval je v některých místech mírně termicky aktivní, 

viditelné projevy termické činnosti byly a stále jsou dlouhodobě pozorovány v JZ části 

svahu centrálního kužele Ema.  Opakované pokusy o sanaci centrálního kužele v minulosti 

nebyly účinné. Zasažená část má plochu více než 2 tis. m
2
 a v ještě do nedávné doby se zde 

nacházely otevřené průduchy s výstupem horkých plynných zplodin endogenního hoření, 

které byly v roce 2012 ošetřeny rozptylovači plynů. Termické pochody jsou intenzivně 

monitorovány od roku 2007 (DIAMO, 2010).   

4.1.4. Současné a předpokládané využití území 

Dnes je území z velké části dle Územního plánu města Ostravy přiřazeno k pozemkům 

určených k plnění funkcí lesa. Les je zařazen ve smyslu § 8 Zákona č. 289/1995 Sb. do 

kategorie lesa zvláštního určení. Celý odvalový komplex je zařazen do místního systému 

ekologické stability (dále ÚSES) jako lokální biocentrum s číslem 535 a označením 

,,Trojické údolí“, na severu na něj navazuje lokální biokoridor s č. 534 a označením ,,Malá 

Korunka“ na jihu pak lokální biokoridor č. 542. Na jihozápadní straně na biocentrum 

navazuje lokální biokoridor č. 536 ,,Hrad“ . 

Kuželový odval Ema byl prohlášen Ministerstvem kultury za nemovitou kulturní 

památku v roce 2002 pod rejstříkovým číslem ÚSKP 10593/8-3928 (Matěj et al, 2009). Na 

vrchol centrálního kužele vedla od Slezskoostravského hradu žlutě značená turistická 

stezka (viz obr. 8). Ta je ale z důvodu možného nebezpečí otravy plynů endogenního 

hoření odsunuta na patu odvalu a na vrchol je nyní vstup zakázán. Turisté  přesto vrchol 

Emy hojně navštěvují, neboť odval se svou nadmořskou výškou 312 m tvoří výraznou 

pohledovou dominantu středu Ostravy. Při příznivém počasí je možný výhled na Ostravu a 

Podbeskydí. Kolem odvalu vede rovněž naučná stezka s označením ,,Naučná stezka 

Slezská Ostrava“ s 12 informačními tabulemi, přičemž v řešeném území jsou umístěny 

informační tabule č. 6 a 7 (viz obr. 10). V blízkosti odvalového komplexu se nachází 

jezdecký oddíl, který lokalitu využívá ke svým pravidelným vyjížďkám na koních. 
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Obrázek 10 Mapa odvalového komplexu Ema se žlutě značenou turistickou stezkou a zeleně přerušovaně 

naučnou stezkou Slezská Ostrava, upraveno (zdroj: http://mapy.idnes.cz/, 3/2012) 

 

Na odvalovém komplexu Ema se nenacházejí žádná území se zvláštním režimem 

ochrany vod a nejsou zde rovněž žádné podzemní či povrchové zdroje sloužící 

hromadnému nebo individuálnímu zásobování obyvatelstva vodou.  

Ve smyslu ochrany přírody a krajiny, se kromě zmiňovaného ÚSES nevyskytují na 

studovaném území žádná velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

podle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Předpokládané využití území 

Odvalový komplex Ema představuje z hlediska svého budoucího využití značně 

variabilní území, které je ovšem limitováno zejména endogenními procesy uvnitř 

centrálního kužele. 

Z hlediska hospodářského potenciálu je teoretický možná těžba odvalové hlušiny či 

dřeva. Některé nesvažité plochy by mohly být využity jako extenzivní louky či pastviny. 

Lesy bude možné využít dále jako lesy zvláštního určení nebo například pro pěstování 

rychlerostoucích dřevin pro využití biomasy nebo jako lesní školky pro podobně 
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antropogenně vzniklá stanoviště. Možné je i rozšíření průmyslového areálu, dnes málo 

využívaného bývalého Dolu Jan Bezruč. 

Z hlediska společenského potenciálu je dle územního plánu města Ostravy 

předpokládané využití území pro botanickou zahradu nebo arboretum. Zájem města 

Ostravy je taktéž vytvořit zde zónu odpočinku a rekreace pro obyvatelstvo, neboť lokalita 

spadá do hlavní rekreační zóny Trojické údolí. Možné je vytvoření cyklistických, 

turistických tras a taktéž hipostezky či malého zooparku. Lesy mohou být prostorem 

k mysliveckému využití. Celý prostor může být vhodně proložen odpočinkovým 

mobiliářem a na některých místech dětskými hřišti či rozhlednami. Území může mít do 

budoucna charakter přírodní rezervace z důvodu zvláštního antropogenního vzniku, 

lokálního biocentra a významného krajinného prvku. 

4.1.5. Majetkoprávní vztahy 

Odvalový komplex Ema je k datu 31.5.2012 ve správě celkem čtyř vlastníků, 

nejrozsáhlejší část řešené plochy zaujímá plocha s parcelním číslem 510/1, což je 

kuželovitý odval Ema. Druh pozemku je dle katastru nemovitosti určen jako lesní 

pozemek, vlastníkem je firma  RPG RE Land, s.r.o., další dílčí pozemky v řešeném území jsou 

uvedeny v tab. 4 a obr. 11. 

Tabulka 4 Přehled druhů pozemků, jejich využití a vlastníci na odvalovém komplexu Ema dle katastru 

nemovitostí (zdroj: http://www.cuzk.cz/, 1/2012) 

Číslo 

parcely 
Druh pozemku Způsob využití pozemku Vlastník 

510/1 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa RPG RE Land, s.r.o. 

510/4 ostatní plocha manipulační plocha RPG RE Land, s.r.o. 

510/2 ostatní plocha jiná plocha RPG RE Land, s.r.o. 

509/2 zahrada zemědělský půdní fond RPG RE Land, s.r.o. 

511 ostatní plocha jiná plocha RPG RE Land, s.r.o. 

513 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa RPG RE Land, s.r.o. 

515/2 ostatní plocha neplodná půda RPG RE Land, s.r.o. 

515/3 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa RPG RE Land, s.r.o. 

515/4 ostatní plocha neplodná půda RPG RE Land, s.r.o. 

515/5 ostatní plocha neplodná půda RPG RE Land, s.r.o. 

597 ostatní plocha jiná plocha RPG RE Land, s.r.o. 

598 zahrada zemědělský půdní fond RPG RE Land, s.r.o. 

 

Pokračování tabulky 4 Přehled druhů pozemků, jejich využití a vlastníci na odvalovém komplexu Ema dle 

katastru nemovitostí (zdroj: http://www.cuzk.cz/, 1/2012) 
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Číslo 

parcely 
Druh pozemku Způsob využití pozemku Vlastník 

2413 ostatní plocha jiná plocha RPG RE Land, s.r.o. 

509/1 zahrada zemědělský půdní fond M.o. Slezská Ostrava 

510/22 ostatní plocha manipulační plocha M.o. Slezská Ostrava 

510/23 ostatní plocha manipulační plocha M.o. Slezská Ostrava 

514 
ostatní 

komunikace 
ostatní plocha  M.o. Slezská Ostrava 

533/4 ostatní plocha neplodná půda M.o. Slezská Ostrava 

512/2 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa Lesy ČR, s.p. 

515/1 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa Statutární město Ostrava 

510/24 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa Statutární město Ostrava 

 

 

 

Obrázek 11 Výřez katastrální mapy odvalového komplexu Ema, upraveno (zdroj:www.ikatastr.cz, 

1/2012) 
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4.1.6. Širší územní vztahy 

 Geomorfologické a geologické charakteristiky 

Odvalový komplex Ema náleží dle geomorfologického členění (Demek & Mackovčin, 

2006) do následujících geomorfologických kategorií: provincie – Západní Karpaty, 

subprovincie – Vněkarpatské sníženiny, oblast – Severní Vněkarpatské sníženiny, celek – 

Ostravská pánev. 

Morfologie terénu řešené lokality je značně ovlivněna terénními úpravami, které zde 

byly v minulosti provedeny v souvislosti s těžbou černého uhlí. Významným 

geomorfologickým prvkem je Trojické údolí, které představuje cca 1200 m dlouhou 

depresi přibližně severovýchod-jihozápadního směru, v jejímž centru leží koryto potoka 

Burňa. Tento vodní tok je v prostoru zájmové lokality zatrubněn. Samotný kuželovitý 

odval Ema představuje významnou dominantu města Ostavy, převyšující původně 

zarovnaný terén o více jak 60 m. Nejvyšší nadmořská výška odvalu je 312 m n.m. 

(DIAMO, 2010). 

Geologická stavba území prokazuje v horizontálním směru značnou proměnlivost 

zejména z důvodu změny původních podmínek. Nejstarší geologickou jednotkou území 

jsou horniny uhlonosného karbonu (pískovce, prachovce, břidlice s polohami uhlí), které 

jsou v celém území uloženy velmi mělce pod povrchem. V severní části lokality se 

nacházejí v nadložních vrstvách svrchnokarbonských sedimentů denudační zbytky 

šedozelených vápnitých jílů, tzv. ostravských šlírů, které jsou spodnobádenského stáří. 

Kvarterní pokryvný útvar je zde zastoupen řadou stratigrafických, geneticky i litologicky 

odlišných sedimentů. Další vrstevní jednotkou jsou sprašové hlíny, zachované pouze na 

severním a severovýchodním okraji lokality. V nižších partiích svahů jsou nahrazeny 

deluviálními hlínami, viz obr 12. Hlavním geologickým prvkem modelujícím původní 

přirozený tvar údolí v místě zájmové lokality do nynější podoby, je mocná vrstva 

navážkových formací, dosahující místy mocnosti několika desítek metrů Mimo tyto běžné 

karbonské horniny bylo na lokalitu uloženo i blíže nezjistitelné množství stavebního, 

komunálního a domovního odpadu. Těsně po 2. světové válce byly v patě odvalu ukládány 

sutě ze zdemolovaných domů (DIAMO, 2010). 
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Obrázek 12 Výřez geologické mapy s orientačním vyznačením řešeného území, upraveno (zdroj: 

http://www.geology.cz, 2/2012 ) 

 Klimatické charakteristiky 

Lokalita se podle mapy Klimatické oblasti ČSR 1: 500 000 (Quitt, 1971) řadí do okrsku 

MT10, který se vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchých létem, krátkým a mírně 

teplým jarem a podzimem, s krátkou, mírně teplou a suchou zimou, s krátkým trváním 

sněhové pokrývky. Dlouhodobý srážkový průměr (stanice Ostrava – Mošnov) je 702mm. 

Počet letních dnů:                 40-50 dnů 

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C :     140-160 dnů 

Počet mrazových dnů:                110-130 dnů 

Počet ledových dnů:                           30-40 dnů 

Průměrná teplota v lednu:               -2  až  -3 °C 

Průměrná teplota v červenci:               17 - 18 °C 

Průměrná teplota v dubnu:               7 - 8 °C 

Průměrná teplota v říjnu:                7 – 8 °C 

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm:  100-120 dnů 

Srážkový úhrn ve vegetačním období:  400-450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období:               200-250 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:             50-60 dnů 

Počet dnů zamračených:                120-150 dnů 

Počet dnů jasných :                  40-50 

LEGENDA 

                Navážka, 

halda, výsypka, odval 

(ID:1), kvarterní útvar 

s typem hornin: 

sediment nezpevněný, 

zrnitos: různá 

                Sprašová 

hlína (ID:19), 

kvarterní útvar 

s typem hornin: 

sediment nezpevněný 
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 Hydrologické charakteristiky 

Lokalita náleží do úmoří Baltského, povodí Odry, do níž se vlévá řeka Ostravice a do ní 

potok Burňa, který protéká v blízkosti jižní a jihozápadní hranice lokality, potok je však 

z velké části zatrubněn. 

 Fytogeografické členění 

Řešené území náleží dle mapy regionálně fytogeografického členění ČR (Slavík, 1987) 

do následujících fytogeografických jednotek: oblast: mezofytikum, obvod: Karpatské 

mezofytikum, okres: Ostravská pánev. 

 Potenciální vegetace 

Lokalita spadá dle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová 

& Moravec, 1997) do oblasti střemchových jasenin (Pruno-Fraxinetum), místy 

v komplexu s mokřadními olšinami Alnio glutinosae. 

Poznámka: Řešená lokalita je ryze antropogenního původu. Mokřadní společesntva se formují v místech 

depresí se stagnující vodou na povrchu. Převládají porosty smíšených listnatých lesů, která se postupně 

formují mezi společenstva srovnatelná s dubohabřinami (Carpinion).  

 

 Charakteristika flóry a fauny 

Vzhledem k antropogennímu vzniku a dalšímu ovlivnění lokality je složení fauny a 

flóry značně tomuto efektu podmíněno. Taktéž okrajové části řešeného území sousedící 

s roztroušenou zástavbou mají z velké části charakter městské zeleně, což se projevuje 

zejména ve druhovém složení nepůvodní vegetace, například pámelníkem bílým 

(Symphoricarpos albus). Přímo v místech výstupu plynů vznikajících edogenním hořením  

je vegetace velice sporadická nebo zcela chybí (DIAMO, 2010). 

Z dřevin se na odvalovém komplexu vyskytuje zejména bříza bělokorá (Betula 

pendula), lípa malolistá (Tilia cordata), buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus 

robur), dub červený (Quercus rubra), borovice lesní (Pinus sylvestris), javor babyka (Acer 

campestre), javor mléč (Acer platanoides), líska obecná (Corylus avelana) apod., viz obr. 

13a a 13b. Kompletní seznam druhů dřevin je uveden v příloze č. 10.3. 
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Z rostlinných druhů se na lokalitě vyskytují dva zástupci, kteří jsou uvedeni rovněž 

v Českém červeném seznamu v kategorii C2 – silně ohrožený druh: hruštička okrouhlolistá 

(Pyrola rotundifolia), C4 - Vyžadující další pozornost: jestřábník skvrnitý (Hieracium 

maculatum). Kompletní seznam druhů rostlin je uveden v příloze č. 10.3 

Druhová pestrost živočichů vyskytujících se na odvalovém komplexu je podmíněna 

charakterem lokality a lokalizaci v městské zástavbě,ale i přesto některé druhy, které zde 

mají trvalý výskyt nebo využívají lokalitu při své migraci jsou zařazeny dle zákona č. 

114/1992 Sb a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb mezi zvláště chráněné živočichy, jakými 

jsou například ohrožené druhy: jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krkavec velký (Corvus 

corvus), lejsek šedý (Muscicapa striata), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), silně 

ohrožené druhy: krahujec obecný (Accipiter nisus) nebo ještěrka obecná (Lacerta agilis). 

Kompletní seznam živočichů je uveden v příloze č. 10.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Obrázek 13a  Spontánní sukcese březového porostu,  Obrázek 13b Výstup na 

vrchol hlavního kužele porostlého vegetací vniklou lesnickou rekultivací  a spontánní sukcesí odvalového 

komplexu Ema   (foto: Lacková, 2012) 
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4.2. Vápencový lom – Mokrá u Brna 

 

4.2.1. Administrativně správní zařazení 

 

Katastrální území: Mokrá u Brna (698199) 

                           : Hostěnice (645664)  

Obec: Mokrá-Horákov, Hostěnice 

Okres: Brno-venkov 

Kraj: Jihomoravský 

                                                                  Obrázek 14 Lokalizace vápencového lomu Mokrá 

 

Vymezení hranic lokality: Lokalita se nachází 15 km východně od Brna a 800 m 

severovýchodně od obce Mokrá-Horákov. Je ohraničena ze severu a západu plochou 

Mokerského lesa, který je součástí CHKO Moravský kras. Východní hranici lemuje část 

obce Hostěnice, zvaná Nad kopečkem a jižní hranici tvoří účelová komunikace, jež je 

součástí areálu lomu Mokrá, viz obr. 14 a 15.  

Lokalizace: Pomyslný středový bod lokality je označen souřadnicemi (WGS84): 

49°13'51.594"N, 16°45'36.122"E 

 

4.2.2. Základní charakteristika území 

 

Řešená lokalita se nachází v dobývacím prostoru Mokrá-Horákov, jehož celková 

rozloha je 266 ha, přičemž studovaná plocha se týká rozlohy 138,4 ha. Dobývací prostor je 

členěn na 3 části, označované jako Západní lom, kde se těží velmi čisté vilémovické 

vápence pro potřeby vápenky, dále Střední lom, místně označovaný jako ,,Korál“ (kvůli 

výskytu korálového vápence), ve kterém probíhá těžba čistého vilémovického vápence 

říčského jako cementářské suroviny, Východní lom, též nazývaný jako ,,Břidla“, ve kterém 

probíhala těžba rozstáňské břidlice používané k cementářským účelům, ale jeho část je již 

do značné míry rekultivována. Důsledek těsné blízkosti CHKO Moravský kras, 

vápencového podloží, odkrytí různých vrstev břidlic s fosiliemi, otevřených skalních stěn a 

velkého počtu archeologických nálezů činí tuto lokalitu velice významnou z hlediska 

různých výzkumných prací obo)ru botanického, zoologického, paleontologického, 

antropologického, geologického a jiných. 

Vápencový lom Mokrá 
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Obrázek 15 Vyznačení vápencového lomu Mokrá, upraveno, měřítko 1:15 000, vyznačeno řešené území 

(na obr. červeně) a celý dobývací prostor (na obr. modře-přerušovaně) 

(zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map, 2/2012) 

4.2.3.  Historický vývoj území  

  

Území bylo před velkoplošnou těžbou vápence pokryto lesním komplexem dubohabřin, 

který se v okolí zachoval dodnes a taktéž jeho terén byl totožný se zvlněných reliéfem 

okolí dosahující nadmořské výšky kolem 400m (Stalmachová, 2006).  

V okolí řešeného území jsou činnosti spjaté s těžbou vápence a stavbou pecí na pálení 

vápna datovány k polovině 13. století. Tyto nejstarší a zároveň nejjednodušší pece byly 

v průběhu následujících století obměňovány za stále modernější, s čímž byl spojován i 

nárůst objemu páleného vápna, přičemž právě na území dnešní obce Mokrá- Horákov byly 

tyto pece nejmodernější. Archeologické výzkumy prováděné v roce 1994 odhalily nálezy 

pecí pro výpal vápna datovaného do 16. století. Koncem 19. století a počátkem 20.století 

zde vznikala řada drobnějších vápenek a dále pak modernější vápenice 30-tých let 20 

století,  z nichž se však díky rozšiřování velkolomu Mokrá žádná nedochovala (Merta, 

2005). Rozhodnutím Ústředního báňského úřadu v Praze z roku 1961 byl vyhlášen 

dobývací prostor Mokrá, který byl následně zařazen do evidence dobývacích prostorů. 

Jeho plošný rozsah byl určen na 266 ha (http://www.heidelbergcement.com) historické 
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fotografie (obr.16 a 17) dokládají počátek těžebních prací. V 80. letech byly uvedeny do 

provozu dvě pece a jejich pozdější modernizace vedla k rapidnímu zvýšení produkce a 

kvality vápna. Mokrá se tak stala ve své době vápenkou s nejmodernější měřící a výrobní 

technikou a automatizovanou výrobou nejvyšší světové úrovně (Láník & Cikrt, 2001).  

  

Obrázek 16a 17 Počátek těžby vápence na lokalitě Mokrá v 70.letech 20 –tého století 

(zdroj: http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/o_skupine/cmc/historie/mokra.htm, 8/2011) 

 

Více něž 50-ti letá intenzivní činnost dobývání vápence na velkolomu Mokrá dala za 

vnik 3 etážovitým lomům, přičemž ve východním lomu ,,Břidla“ byla již činnost 

ukončena. Tato část lomu byla částečně rekultivována rozčleněním svahu, převrstvením 

zeminy a štěrkem, který postupně k patě navážky přechází v balvanitou suť, biologická 

rekultivace spočívala částečně ve výsevu jetelotravních směsí a výsadě dřevin (Janečková, 

2012).  Dále se v tomto prostoru nachází systém maloplošných jezírek, šest jezírek pod 

východní lomovou stěnou je zprůtočněno a sedmé jezírko (pod severní stěnou) je 

bezodtoké, s malým ostrůvkem (Stalmachová, 2006). Součástí této plochy je taktéž 

provedena hydrická rekultivace vytvořením malé vodní plochy s cílem chovu ryb. 

 

 

 
Obrázek 1717 Počátek těžby vápence na lokalitě Mokrá v 70.letech 20 –tého století (zdroj: 

http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/o_skupine/cmc/historie/mokra.htm, 8/2011) 
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4.2.4. Současné a předpokládané využití území 

Celkový dobývací prostor zasahuje na sever a západ dnešních aktivních lomů a 

předpokládaná těžba je předurčena na dalších 60 let při současné roční těžbě kolem 2 mil. 

tun (http://www.heidelbergcement.com). Z hlediska současného využití se jedná zejména o 

těžbu vápence na dvou zbývajících lomech s předpokladem jejich rozšiřování. Na lomu 

,,Břidla“ je nová vodní plocha využívána pro rekreační rybaření. Celkově je lokalita 

vyhledávaným raritním územím z hlediska archeologie a paleontologie, jelikož četné 

nálezy různých fosilií a historických artefaktů lákají zájemce studující tyto vědní disciplíny 

z celé republiky. Na lokalitě jsou umístěny informační tabule pojednávající o vzácnostech 

zdejší fauny a flóry, nebo nalezených kosterních pozůstatků miocenních obratlovců či 

osídlení blízkého okolí od starší doby kamenné. Území je přístupné pouze po předchozí 

dohodě s vlastníkem, nevede zde žádná značená turistická ani cyklistická trasa, pouze 

v jeho širším okolí jak je patrno z obr. 18. Areál velkolomu Mokrá je od roku 2003 

využíván jednou ročně pro účely veletrhu s označením EXPO Mokrá, který je zaměřen na 

prezentaci strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví 

(http://www.expomokra.cz/).  

Na řešené lokalitě se nenacházejí žádné lokality se zvláštním režimem ochrany vod a 

nejsou zde rovněž žádné podzemní či povrchové zdroje sloužící hromadnému nebo 

individuálnímu zásobování obyvatelstva vodou.  

Ve smyslu ochrany přírody a krajiny, se na zkoumaném území nevyskytují žádné 

skladebné části ÚSES ani velkoplošná či maloplošná zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

podle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

Dobývací prostor sousedí se dvěma oblastmi Natura 2000 (Moravský kras I a Sivický 

les), v jeho blízkosti se nachází regionální biocentrum Údolí Říčky a RBC Vítkovické 

údolí, jež propojuje nadregionální biokoridor s označením K132 vedeným jižní hranicí DP. 

Uvnitř DP je dále evidováno devět významných krajinných prvků. 
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Předpokládané využití území 

Vzhledem k budoucímu dlouhodobému využívání lokality ve smyslu těžby vápence, 

nemají obce Mokrá-Horákov a Hoštěnice ve svých územních plánech žádné jiné 

navrhované využití pro tuto oblast.  

Z hlediska společenského potenciálu dle ústního sdělení Ing. R. Donocika (vedoucí 

přípravy těžby - Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, Lom Mokrá) ze dne 

10.4.1012 bude po ukončení těžby možné lokalitu využít pro edukační účely ve smyslu 

geologických, botanických, paleontologických či jinak oborově zaměřených stezek 

prostřednictvím arboreta nebo botanické zahrady. Taktéž zpevněním nynějších komunikací 

bude možné lokalitu využívat pro sportovní účely cyklistiky, kolečkového bruslení, v zimě 

pak dráhou pro klasické lyžování. V rámci jezdectví zde bude možné taktéž vytvořit 

hipostezky. S ohledem na charakter podloží není předpokládána velkoplošná rekultivace 

hydrickým způsobem, ale menší vodní plochy bude možno využívat pro sportovní či 

rekreační rybaření. Na vrchních etážích bude možné zbudovat rozhledny a celý komplex 

vybavit odpočinkovým mobiliářem a dětskými hracími prvky či lanovým centrem. Prostor 

se rovněž nabízí jako místo kulturního vyžití, například jako přírodní galerie, koncertní a 

divadelní představení či pořádání veletrhů a koncertů .  

Mokreský les, který zde zasahuje mezi západním s středním lomem je navržen jako 

Přírodní rezervace s označením CZ0626362. 

 Tato plocha by mohla být do budoucna rozšířena a zařazena mezi významné krajinné 

prvky a lokální biocentrum v rámci ÚSES, neboť vytěžené prostory představují ojedinělé 

formace různých typů biotopů v České republice vzácně se vyskytujících. 

Z hlediska hospodářského potenciálu bude možné vytěžené plochy využít jako prostor 

pro odkládání různých materiálů formou skládkování či deponií nebo stavbu průmyslového 

areálu. Území bude možno zalesnit s účelem vytvoření například lesů zvláštního určení, 

lesních školek a rychlerostoucích dřevin pro získání biomasy. Na lokalitě bude možné 

vytvořit zázemí pro včelařství. 
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Obrázek 18 Mapa vápencového lomu Mokrá se žlutě, červeně a modře značenou turistickou trasou, 

zeleně přerušovaně naučnou stezkou a fialovou cyklotrasou v širším okolí (zdroj: http://mapy.idnes.cz/, 3/ 

2012) 

4.2.5. Majetkoprávní vztahy 

 

Na řešené lokalitě je k datu 31.5.2012 celkem 47 parcel, které spravuje 6 vlastníků, 

nejrozsáhlejší část řešené plochy spravuje firma Českomoravský cement, a.s., nástupnická 

společnost  a Lesy České republiky, s.p., všechny dotčené pozemky lokality jsou uvedeny v 

tab.5 a obr. 19. 

Tabulka 5 Přehled druhů pozemků, jejich využití a vlastníci vápencového lomu Mokrá dle katastru 

nemovitostí (zdroj: http://www.cuzk.cz/, 1/2012) 

Číslo 

parcely 
Druh pozemku 

Způsob využití 

pozemku 
Vlastník 

1050/14  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

1050/6  ostatní plocha jiná plocha Lesy České republiky, s.p. 

1052/8  lesní pozemek  Lesy České republiky, s.p. 

1052/14  ostatní plocha jiná plocha Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

1052/13  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

1050/9 ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

1056/4  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 
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Pokračování tabulky 5 Přehled druhů pozemků, jejich využití a vlastníci vápencového lomu Mokrá dle 

katastru nemovitostí (zdroj: http://www.cuzk.cz/, 1/2012) 

Číslo 

parcely 
Druh pozemku 

Způsob využití 

pozemku 
Vlastník 

1052/12  lesní pozemek  Lesy České republiky, s.p. 

1052/2  ostatní plocha jiná plocha Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

1052/7  ostatní plocha jiná plocha Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

1053  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

1052/15  lesní pozemek  Lesy České republiky, s.p. 

1056/5  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

1052/1  lesní pozemek  Lesy České republiky, s.p. 

1055  lesní pozemek  Lesy České republiky, s.p. 

1050/15  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

274/486  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

274/534  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

1051/4  ostatní plocha ostatní komunikace Městys Pozořice 

274/487  ostatní plocha dobývací prostor Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

274/488 ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

274/489 ostatní plocha dobývací prostor Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

274/533  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

274/675  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

274/532  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

274/527  ostatní plocha jiná plocha Lesy České republiky, s.p. 

274/364  lesní pozemek  Lesy České republiky, s.p. 

274/491  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

274/490  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

274/391 lesní pozemek  Lesy České republiky, s.p 

274/402  ostatní plocha dobývací prostor Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

274/403  ostatní plocha dobývací prostor Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

415/1  ostatní plocha ostatní komunikace Obec Hostěnice 

274/362  ostatní plocha dobývací prostor Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

1057/1  ostatní plocha dobývací prostor Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

274/390  ostatní plocha dobývací prostor Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

274/390  ostatní plocha dobývací prostor Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

274/397  lesní pozemek  Lesy České republiky, s.p 

274/493  ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

274/392  ostatní plocha dobývací prostor Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

274/392  ostatní plocha dobývací prostor Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

274/495  ostatní plocha dobývací prostor Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

1370/3  ostatní plocha jiná plocha Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

274/496  ostatní plocha ostatní komunikace Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

1382 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Sivice 

274/400 ostatní plocha dobývací prostor Lesy České republiky, s.p. 

1057/1 ostatní plocha dobývací prostor Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 
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Obrázek 19 Výřez katastrální mapy vápencového lomu Mokrá, upraveno (zdroj:www.ikatastr.cz, 1/2012) 

 

4.2.6. Širší územní vztahy 

 Geomorfologické a geologické charakteristiky 

Řešené území náleží dle geomorfologického členění (Demek & Mackovčin, 2006) do 

následujících geomorfologických kategorií: provincie – Česká vysočina, subprovincie – 

Česko-moravská soustava, podsoustava - Brněnská vrchovina, celek - Drahanská vrchovina, 

Podcelek - Moravský kras, Okrsek - Ochozské plošiny. 

Studovaná lokalita se nachází při jižním a jihovýchodním okraji Moravského krasu, 

který je tvořen 3-6km širokým a 25 km dlouhým pruhem devonských vápenců. V nadloží 

vápenců jsou usazeny nekrasové flyšové sedimenty spodního karbonu. Jsou to zejména 

břidlice, droby a slepence (viz obr. 20).  

Otevření povrchového lomu Mokrá změnilo celkový ráz lesní krajiny. Původní plochý, 

široce vyklenutý a mírně zvlněný hřbet s podélnou osou Z-V, se dvěma vrcholy – při 

západním okraji 434m a východním okraji 449 m, rozdělený svahovými žleby sbíhajícími 

k jihu a k severu, s mírnějšími svahy k jihu a příkřejšími k severu, tvoří vápencový reliéf 
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z větší části překrytý svahovými a sprašovými hlínami, s četnými výchozy horninového 

podloží na povrch, s krasovými jevy v podobě závrtů, ponorů a jeskyní se z velké části 

změnily v těžební jámu lomu. Vrchol při východním okraji s nadmořskou výškou 449 m 

již neexistuje, stejně jako vrcholová partie původního hřbetu spojující oba zmíněné 

vrcholy. Lom je otevřen směrem k jihu s přístupem od východního okraje obce Mokrá-

Horákov. Z několika žlebů zůstaly už pouze části. Vznikla tak nový reliéf krajiny s těžební 

jámou odkrývající vápencové horninové podloží (Sekanina, 2009). 

Půdy v území jsou těžšího charakteru s hojným obsahem vápencového štěrku, mělké a 

chudé na vodu, minerálně velmi bohaté. Jako typický půdní typ jsou zde vyvinuty šedé až 

tmavě šedé rendziny, které jsou zachovány hlavně na svazích žlebů, kde neustálým 

odlamováním karbonátového materiálu dochází k jejich obohacování a zmlazování 

(Stalmachová, 2006).  

 

Obrázek 20 Výřez geologické mapy s orientačním vyznačením řešeného území  (zdroj: 

http://www.geology.cz, 2/2012)                            
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 Klimatické charakteristiky  

Lokalita se podle mapy Klimatické oblasti ČSR 1: 500 000 (Quitt, 1971) řadí do okrsku 

MT10 mírně teplá oblast. Vzhledem k charakteru lomové jámy je mikroklima mírně 

pozměněno, ve srovnání s  dlouhodobými charakteristikami meteorologické stanice (Brno-

Tuřany). Projevuje se zde především mikroklimatický gradient - chladné inverzní dno 

kaňonů kontrastuje s teplými a suchými horními hranami (Stalmachová, 2006). 

Dlouhodobý srážkový průměr na této stanici je 490 mm. 

Počet letních dnů:                 40-50 dnů 

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C :     140-160 dnů 

Počet mrazových dnů:                110-130 dnů 

Počet ledových dnů:                           30-40 dnů 

Průměrná teplota v lednu:               -2  až  -3 °C 

Průměrná teplota v červenci:               17 - 18 °C 

Průměrná teplota v dubnu:               7 - 8 °C 

Průměrná teplota v říjnu:                7 – 8 °C 

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm:  100-120 dnů 

Srážkový úhrn ve vegetačním období:  400-450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období:               200-250 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:             50-60 dnů 

Počet dnů zamračených:                120-150 dnů 

Počet dnů jasných :                  40-50 

 

 Hydrologické charakteristiky 

Lokalita náleží do úmoří Černého moře, povodí řeky Svratky, do níž se přes řeku Litava, 

potok Říčka a Roketnici dostává Mokerský potok odvodňující řešené území. V rámci 

charakteru lokality s vápencovým podložím, je srážková voda zachycena pouze lesními 

porosty, ve většině případů se značná část vody prochází propustným horninovým podložím do 

systému podzemních vod.  
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 Fytogeografické členění 

Řešené území náleží dle mapy regionálně fytogeografického členění ČR (Slavík, 1987) 

do následujících fytogeografických jednotek: oblast: Mezofytikum, obvod: Českomoravské 

mezofytikum, okres: Moravský kras. 

 Potenciální vegetace 

Lokalita spadá dle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová 

& Moravec, 1997) do oblasti mochnová doubrava (Potentillo albae-Quercetum) a 

ostřicová dubohabřina (Carici pilosae-Carpinetum). 

Poznámka: Řešená lokalita je ryze antropogenního původu a postupně se zde vyvíjí přírodní a přirozená 

společenstva, které mohou být v budoucnu zařazována do těchto přírodních podmínek.  

 

 Charekteristika flóry a fauny 

Druhové složení vegetace v lomu a v jeho okolí odpovídá teplomilné vegetaci vázané na   

bazické horniny, v druhovém složení jsou poměrně hojně zastoupeny ruderální druhy. To 

souvisí s terénními úpravami prováděnými v prostoru „ovlivňované“ sukcese, kde se do 

otevřených půd rychle rozšiřují také anemochorní druhy (Stalmachová, 2006).  

Z dřevin se na lokalitě vyskytuje zejména javor babyka (Acer campestre), bříza 

bělokorá (Betula pendula), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), 

modřín opadavý (Larix decidua), borovice lesní (Pinus sylvestris), dub zimní (Quercus 

petraea), brslen evropský (Euonymus europaeus) nebo dřín obecný (Cornus mas). 

Z rostlinných druhů se na lokalitě vyskytují dva zástupci, jež jsou uvedeni rovněž 

v Českém červeném seznamu v kategorii C2 – silně ohrožený druh: vstavač nachový 

(Orchis purpurea), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), který patří mezi druhy 

chráněné evropskou legislativou (NATURA 2000) a je uveden i v Bernské úmluvě 

(BERN) dále například ohrožený druh C3: okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), 

rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), pryšec mnohobarevný (Euphorbia 

epithymoides, obr. 21) nebo druh vyžadující další pozornost C4:  mochna písečná 

(Potentilla arenaria) a čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis). Kompletní 

seznam druhů rostlin a dřevin je uveden v příloze č. 10.3.   
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Charakter nově se formujících biotopů v lomu dává prostor i řadě druhů obratlovců, 

nacházejících zde vhodné stanovištní podmínky pro úspěšnou existenci a další šíření. 

Příkladem může být i zjištění hnízdění kulíka říčního (Charadrius dubius) na jedné terase 

v západním lomu, v blízkosti rozsahem nevelké vodní plochy. Na skalách a skalních 

ostrožnách pravidelně hnízdí výr velký (Bubo bubo), stálá hnízdiště jsou především v 

oblasti Pustého a Suchého žlebu (je reálný předpoklad rozšíření území výskytu i do lomů, 

po ukončení těžby a realizaci rekultivačních prací). Z kriticky ohrožených druhů ptáků je 

vzácně pozorován, především v zimě, zedníček skalní (Tichodroma muraria). Běžnými 

obyvateli lesních komplexů jsou např. kuna skalní (Martes foina), jezevec lesní (Meles 

meles), liška obecná (Vulpes vulpes), srnec obecný (Capreolus capreolus) a prase divoké 

(Sus scrofa). V jižní a střední části Moravského krasu se objevuje muflon (Ovis musimon), 

vzácně jelen evropský (Cervus elaphus) a v severní části daněk skvrnitý (Dama dama). 

Dosud bylo zjištěno 7 druhů hmyzožravců a 16 druhů hlodavců. Z drobných savců 

dominují v jižní části území CHKO Moravský kras a v okolí myšice lesní (Apodemus 

flavicolis) a myšice křovinná (Apodemus sylvaticus).  Z ptáků se vyskytují např. lejsek 

malý (Ficedula parva) a  lejsek bělokrký (Ficedula  albicollis) (Stalmachová, 2006). 

Kompletní seznam živočichů je uveden v příloze č. 10.3. 

  

Obrázek 21 Euphorbia epithymoides                               Obrázek 22 Rekultivovaná východní části lomu  

                                                                                                   tvořená malými vodními plochami 

(foto: Lacková, 2012) 
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4.3. Úložiště elektrárenských popílků - Třinec  

 

4.3.1. Administrativně správní zařazení 

 

Katastrální území: Třinec-Dolní Lištná  

Obec s rozšířenou působností: Třinec 

Okres: Frýdek-Místek 

Kraj: Moravskoslezský 

 

Vymezení hranic lokality: Lokalita je ohraničena ze severu, severovýchodu a jihozápadu 

příjezdovými účelovými komunikacemi. Východní hranici představuje hrana planiny 

složiště a břehový porost vodní plochy. Západní hranici tvoří první vybudovaná hráz. 

Lokalita je vzdálená přibližně 3 km severně od centra města Třinec viz obr. 23 a 24.  

Lokalizace: Pomyslný středový bod lokality je označen souřadnicemi (WGS84): 

49°41'1.420"N, 18°41'47.242"E. 

4.3.2. Základní charakteristika území 

 

Řešená lokalita se nachází na ploše bývalého odkaliště energetických odpadů (struska, 

škvára, popílek), které byly na lokalitu dopravovány ve směsi s vodou hydraulickou 

formou. Úložiště Energetiky Třinec a.s. vzniklo v údolí Lištné v roce 1962 výstavbou první 

hráze v nadmořské výšce 356 m. Činnost úložiště byla ukončena v roce 1998. Během 

ukládání odpadu byl navyšován hrázový systém, který je v současnosti tvořen 13 terasami, 

s hranou poslední terasy v nadmořské výšce 403 m. Terasy jsou 5-7 metrů široké a 3 metry 

vysoké. Postupné navyšování hrázového systému pozvolna umožňovalo rozvoj vegetace, 

terasy byly pokryty vrstvou ornice, na některých bylo vyseto travinobylinné společenstvo a 

založeny porosty přípravných dřevin. Planina odkaliště dnes představuje vysušenou 

plochu, na které se postupně vyvíjí vegetace cestou spontánní sukcese (Lacková, 2009).  

 

Poznámka: V předkládané práci je použitý výraz úložiště popílku synonymum ke slovu odkaliště. 

Synonymum bylo použito z důvodu lepší orientace v problematice. V minulosti byla zájmová plocha 

využívána jako odkaliště tzn., vytvořila se na ní vodní plocha. Dnes je ale plocha charakteru suché pláně a 

hovoří se o ní jako o úložišti.  

Obrázek 23 Úložiště elektrárenských popílků Třinec 
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4.3.3. Historický vývoj území  

  

Lokalita byla v minulosti součástí mozaikové krajiny vypásaných luk a smíšených lesů. 

Po vymýcení lesů vznikaly louky a pastviny, na kterých se pásl dobytek místních drobných 

zemědělců. Intenzivní zemědělství se zde neuplatňovalo. Řešené území bylo údolního 

charakteru se severní expozicí, odvodňováno bezejmenným potokem, který na lokalitě 

pramení a vtéká do řeky Líštnice, která následně vtéká do řeky Olše. 

V souvislosti s vybudováním Třineckých železáren vznikla potřeba vlastní energetické 

dodávky elektřiny a tepla, a proto byl vybudován energetický komplex, který se posléze 

stal dceřinou společností Třineckých železáren Energetika Třinec a.s. Spalováním černého 

uhlí jako paliva vznikal odpad (struska, škvára a popílek, jenž se zachytával na filtrech ve 

výstupních komínech). Tento odpad byl mísen s vodou a ukládán. Pro ukládání těchto 

odpadů bylo vymezeno údolí v Třinci-Dolní Lištné.  Údolí bylo v letech 1962-1964 

přehrazeno hrází o výšce 5m na kótě 365 m n.m. Vybudovaly se dvě příjezdové 

komunikace a sklad potřebného materiálu. Z Třineckých železáren na danou plochu bylo 

vyvedeno potrubí, které dopravovalo hydraulicky popílkovou směs s vodou na odkaliště. 

Na ploše byly zbudovány přepadové věže, které odváděly přebytečnou vodu z planiny do 

vodoteče, sloužily rovněž pro odvedení případné povodňové vlny. Ročně bylo na lokalitu 

ukládáno průměrně 100 000 t popílkové směsi. Postupem času bylo vybudováno třináct 

třímetrových teras. Poslední terasa byla vybudována na kótě 403 m n. m. 

(http://www.etas.trz.cz/).  

4.3.4. Současné a předpokládané využití území 

Odpadní materiál z výroby energie (struska, škvára, popel) se dnes využívá částečně při 

sanaci vytěžených šachet dolů nebo jako stavební materiál pro betonové směsi. Z tohoto 

důvodu se úložiště již aktivně nevyužívá, nýbrž slouží jako záložní plocha pro krizovou 

situaci, jež by mohla nastat neodkupováním popílku odběrateli nebo správou dolů. V 

případě takovéto situace bude tento energetický odpad znovu vyvážen na úložiště, nikoli 

však hydraulicky, ale pneumaticky. Pokud by Energetika a.s. byla nucena ukládat popílek 

opět na úložiště popílku, předcházela by tomuto procesu výstavba hráze na vyšší kótu 406 

m n.m (Lacková, 2009).  

Z hlediska současného využití se jedná zejména o rekreační a edukační aktivity, neboť 

lokalita kdysi ryze antropogenního charakteru bez vegetace, představuje z pohledu 
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regenerace krajiny cestou spontánní sukcese velice zajímavé území. Dále je úložiště 

využívané pro pěší turistiku v návaznosti na příměstský les, kterým vede značená turistická 

trasa a trasa naučné stezky ,,Jahodná“, jak je patrné z obr. 24., v  zimním období je na 

planině úložiště udržovaná trasa pro klasické lyžování.  

 

Obrázek 24 Mapa úložiště elektrárenských popílků-Třinec s červeně značenou turistickou trasou, zeleně 

přerušovaně naučnou stezkou a fialovou cyklotrasou v širším okolí, upraveno (zdroj: http://mapy.idnes.cz/, 

2/2012) 

Na terasách se vytvořily husté porosty dřevin a keřů představující úkryt a zdroj potravy 

pro lesní zvěř. Velkým pozitivem je blízkost relativně přirozeného lesa, jenž umožňoval a 

dále umožňuje přenos a akumulaci semen. Významná, z hlediska klíčivosti semen a 

uchycení semenáčků, je vlastní lokalizace území, neboť údolní charakter napomáhá 

k tvorbě stálých mikroklimatických podmínek. 

Na řešené lokalitě se nenacházejí žádné lokality se zvláštním režimem ochrany vod a 

nejsou zde rovněž žádné podzemní či povrchové zdroje sloužící hromadnému nebo 

individuálnímu zásobování obyvatelstva vodou.  

Ve smyslu ochrany přírody a krajiny, se na zkoumaném území nevyskytují žádné 

skladebné části ÚSES ani velkoplošná či maloplošná zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

podle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  
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Předpokládané využití území 

Město Třinec má ve svých územních plánech uvedeno část lokality rekultivovat cestou 

biologické rekultivace, ale jiné využití není navrhováno. 

Z hlediska společenského potenciálu je možné lokalitu využívat k edukačním účelům a 

vybavit ji například naučnými tabulemi, jež by tematický navazovaly na naučnou stezku 

,,Jahodná“. Pro rekreační využití se nabízí vybudování rozhledny nebo pozorovací plošiny 

v blízkosti nově vytvořené vodní plochy na východní straně lokality. Taktéž propojení 

nynějších komunikací by vedlo k vytvoření cyklotrasy nebo hipostezky. Na nově vzniklé 

ploše je možné provozovat rekreační rybaření a ve vzniklých lesních ekosystémech 

myslivost. Planinu úložiště je možné rekultivovat směrem k vytvoření arboreta nebo 

botanické zahrady a celý komplex vybavit odpočinkovým mobiliářem s dětskými hracími 

prvky či lanovým centrem. V budoucnu by mohla lokalita náležet mezi technické památky 

zdejšího komplexu Třineckých železáren. Prostor se rovněž nabízí jako místo vhodné pro 

přírodní galerii. Nově vzniklá vodní plocha by mohla být zařazena mezi maloplošná 

zvláště chráněná území a téměř celý prostor lokality by mohl náležet do systému 

ekologické stability jako lokální biocentrum a významný krajinný prvek. 

Z hlediska hospodářského potenciálu je možné lokalitu ekonomicky využít odtěžením 

popílkových směsí pro stavební účely, nebo jako prostor pro odkládání různých materiálů 

formou skládkování či deponií. Území bude možno rekultivovat lesnickou cestu za účelem 

vytvoření například lesů zvláštního určení, lesních školek a rychlerostoucích dřevin pro 

získání biomasy nebo zemědělskou cestou pro vytvoření extenzivně využívaných pastvin, 

luk či pěstování květin. Na lokalitě bude možné vytvořit zázemí pro včelařství. 

 

4.3.5. Majetkoprávní vztahy 

 

Na řešené lokalitě je k datu 31.5.2012 celkem 19 parcel, které spravuje 1 vlastník - 

Energetika Třinec, a.s. viz tab. 4 a obr. 25. 
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Tabulka 6 Přehled druhů pozemků, jejich využití a vlastníci na úložišti elektrárenských popílků - Třinec 

dle katastru nemovitostí (zdroj: http://www.cuzk.cz/, 2/2012) 

 

 
Obrázek 25 a Výřez katastrální mapy úložiště elektrárenských popílků – Třinec, upraveno 

(zdroj:www.ikatastr.cz, 2/2012) 

Číslo parcely Druh pozemku Způsob využití pozemku Vlastník 

676 - 98551 ostatní plocha neplodná půda Energetika Třinec, a.s. 

699/2 - 1940 ostatní plocha neplodná půda Energetika Třinec, a.s. 

650/2 - 1353 ostatní plocha ostatní komunikace Energetika Třinec, a.s. 

644/2 - 39211 ostatní plocha jiná plocha Energetika Třinec, a.s. 

668/2 - 1408 ostatní plocha jiná plocha Energetika Třinec, a.s. 

704/4 - 10638 ostatní plocha jiná plocha Energetika Třinec, a.s. 

705/2 - 3039 ostatní plocha neplodná půda Energetika Třinec, a.s. 

706/2 - 692 ostatní plocha jiná plocha Energetika Třinec, a.s. 

672/2 -17921 ostatní plocha jiná plocha Energetika Třinec, a.s. 

675/3 - 592 ostatní plocha neplodná půda Energetika Třinec, a.s. 

703-3558 ostatní plocha neplodná půda Energetika Třinec, a.s. 

704/2 - 5886 ostatní plocha neplodná půda Energetika Třinec, a.s. 

702 - 754 ostatní plocha neplodná půda Energetika Třinec, a.s. 

708 - 5870 ostatní plocha jiná plocha Energetika Třinec, a.s. 

712/3 - 1569 ostatní plocha neplodná půda Energetika Třinec, a.s. 

712/4 - 6777 ostatní plocha jiná plocha Energetika Třinec, a.s. 

709 - 13971 ostatní plocha jiná plocha Energetika Třinec, a.s. 

700- 58819 ostatní plocha neplodná půda Energetika Třinec, a.s. 

712/2 - 773 ostatní plocha neplodná půda Energetika Třinec, a.s. 
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4.3.6. Širší územní vztahy 

 Geomorfologické a geologické charakteristiky 

Řešené území náleží dle geomorfologického členění (Demek & Mackovčin, 2006) do 

následujících geomorfologických kategorií: provincie – Západní Karpaty, subprovincie – 

Vnější Západní Karpaty, oblast – Západní Beskydy, celek - Slezské Beskydy, Podcelek - 

Čantoryjská hornatina, Okrsek - Nýdecká vrchovina. 

Studovaná lokalita náleží do oblasti godulského vývoje těšínského příkrovu slezské 

jednotky vnějšího karpatského flyše. Předkvartérní podloží území tvoří horniny 

mezozoického stáří (křída), které představují svrchní těšínské vrstvy (drobně rytmický flyš 

s vápnitými jílovci, prachovci a písčitými vápenci) spolu s těšínskými vápenci slezské 

jednotky (Demek, 1987). 

V okolí studované lokality převažují úživné typické kambizemě slabě oglejené až 

pseudoglejové, na hřbetech i bez oglejení. Na vápenitém podkladě se vyvinuly ostrovy 

typických pararendzin. Nejvíce zastoupeným půdním typem je hnědá půda mezotrofní, 

půdním druhem pak půda hlinitá (Plíva a Žlábek 1986). 

V rámci charakteru lokality, kdy se jedná o antropogenní substrát vznikající ukládáním 

popílkových směsí, lze ve smyslu půdního typu stanovit substrát jako antropozem překrytá 

kontaminovaná, která je tvořena práškovitým struskovým materiálem s vysokou 

pórovitostí a provzdušněností, velmi slabě vododržná. Na plochách s výskytem vegetace 

silně prokořeněná (Dundek, 2008). 

 

 Klimatické charakteristiky  

Lokalita se podle mapy Klimatické oblasti ČSR 1:500 000 (Quitt, 1971) řadí mezi 

mírně teplé oblasti MT 9 s následujícími klimatickými vlastnostmi. Dlouhodobý srážkový 

průměr na stanici Jablunkov je 950 mm. 

Počet letních dnů:                 40-50 dnů 

Počet dnů s průměrnou teplotou >0°C :       140-160 dnů 

Počet mrazových dnů:                110-130 dnů 

Počet ledových dnů:                           30-40 dnů 

Průměrná teplota v lednu:               -3  až  - 4 °C 
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Průměrná teplota v červenci:               17 - 18 °C 

Průměrná teplota v dubnu:               6 - 7 °C 

Průměrná teplota v říjnu:                7 – 8 °C 

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm:  100-120 dnů 

Srážkový úhrn ve vegetačním období:  400-450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období:               250-300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:             60-80 dnů 

Počet dnů zamračených:                120-150 dnů 

Počet dnů jasných :                  40-50 

 

 Hydrologické charakteristiky 

Lokalita náleží do úmoří Baltského, povodí Odry, do níž se vlévá řeka Olše a do ní řeka 

Líštnice, která protéká v blízkosti severozápadní hranice lokality. Do Líštnice se vlévá 

bezejmenný levobřežní přítok, jimž je území částečně odvodňováno. Zbytek lokality tvoří 

povodí s nesoustředným odtokem povrchové vody (dočasné vodní rýhy, erozní rýhy). 

 

 Fytogeografické členění 

Řešené území náleží dle mapy regionálně fytogeografického členění ČR (Slavík, 1987) 

do následujících fytogeografických jednotek: oblast: Mezofytikum, obvod: Karpatské 

mezofytikum, okres: Podbeskydská pahorkatina, podokres: Beskydské podhůří. 

 Potenciální vegetace 

Lokalita spadá do oblasti výskytu dle mapy potenciální vegetace (Neuhäuslová & 

Moravec, 1997) lipová dubohabřina (Tilio- Caprinetum) a ostřicová dubohabřina (Carici 

pilosae-Carpinetum). 

Poznámka: Řešená lokalita je ryze antropogenního původu a postupně se zde vyvíjí přírodní společenstvo, 

které může být v budoucnu zařazováno do těchto přírodních podmínek.  

 

 Charakteristika flóry a fauny 

Hrázový systém úložiště je poměrně hustě pokryt vegetací. Největší zastoupení 

smíšených porostů stromů a keřů je na nejstarších terasách, prostřední část tvoří stejnověké 

porosty břízy bělokoré (Betula pendula) a vrby jívy (Salix caprea), dále například javor 

babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), 



Eva Lacková: Hodnocení funkčního potenciálu území ovlivněných průmyslovou činností 

 

2012                                                                                                                                    77 

 

modřín opadavý (Larix decidua). Na nejmladších terasách hrázového systému je vegetace 

složená z náletů keřů a bylin a travin. Z rostlinných druhů se na lokalitě vyskytují zástupci, 

jež jsou uvedeni Českém červeném seznamu v kategorii C2 – silně ohrožený druh: kruštík 

bahenní (Epipactis palustris), zdravínek jarní (Odontites vernus), jehlice rolní (Ononis 

arvensis). Převažující vegetaci vysýchavých míst tvoří nezapojená společenstva se 

zastoupením pupalek (Oenothera biennis), zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis), 

kopretiny irkutské (Leucanthemum ircutianum), turanky kanadské (Conyza canadensis), 

místy s třtinou krovištní (Calamagrostis epigejos), roztroušeně s dominancí lišejníku 

dutohlávky (Cladonia sp.). Makrofytní vegetaci vodní nádrže představují dobře vyvinuté 

husté porosty stolístku klasnatého (Myriophyllum spicatum). Břehy vodní plochy porůstají 

společenstva rákosu obecného (Phragmites australis) a orobince širokolistého (Typha 

latifolia) (Ladányi, 2009). Kompletní seznam druhů rostlin a dřevin je uveden v příloze 

10.3.   

Charakter různých biotopů připomínající přírodě blízké biotopy, jako například vodní 

plocha, luční ekosystémy, lesní ekosystémy a vysychavé stanoviště bez vegetace ovlivňují 

rovněž složení fauny, jejíž někteří zástupci patří mezi druhy kriticky ohrožené: zmije 

obecná (Vipera berus), silně ohrožené: ropucha zelená (Bufo viridis), kuňka 

žlutobřichá (Bombina variegata), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis 

fragilis), chřástal polní (Crex crex) za druhy ohrožené ropucha obecná (Bufo bufo), užovka 

obojková (Natrix natrix) a krkavec velký (Corvus corax) (Lacková, 2009; Ladányi, 2009)  

Kompletní seznam živočichů je uveden v příloze č. 10.3. 

  

Obrázek 25b, 25c Spontánní sukcese na planině úložiště a původní usazovací nádrž s přirozeným vývojem 

vodních společenstev na úložišti popílku Třinec (foto: Lacková 5/2012) 
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5. VÝSLEDKY 
 

 

5.1. Návrh metodického postupu pro hodnocení funkčního potenciálu  

 

V souladu s definovanými hypotézami formulovanými v úvodní části disertační práce byly 

do nově navrhovaného metodického postupu pro hodnocení funkčního potenciálu rovněž 

zahrnuty další dva postupy hodnocení. Nově navrhovaný metodický postup je rozdělen do 

tří sofistikovaných celků řešících území z hlediska: 

 

i. Hodnocení reálného funkčního potenciálu 

ii. Hodnocení aktuálních funkčních hodnot 

iii. Hodnocení původních funkčních hodnot  

Tyto jednotlivé celky jsou řešeny pro všechny základní i dílčí funkce území, jež byly 

popsány v kapitole Metodika. Zmíněným postupem vznikají pro funkci ekologickou, 

hospodářskou i společenskou různé kroky výpočtu, které se za určených podmínek dají 

porovnávat, jak je demonstrováno na obr. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26 Schéma základních funkcí území a výpočtových celků včetně naznačení porovnávání různých 

částí 

Vysvětlení zkratek: 

 

E.H.P.- hypotetický ekologický potenciál 

R.E.P.- reálný ekologický potenciál 

A.E.H.- aktuální ekologická hodnota 

E.P.B.- ekologický potenciál biotopů 

P.E.H- původní ekologická hodnota 

 

H.H.P.- hypotetický hospodářský potenciál 

R.H.P.- reálný hospodářský potenciál 

A.H.H.- aktuální hospodářská hodnota 

P.H.H- původní hospodářská hodnota 

 

S.H.P.- hypotetický společenský potenciál 

R.S.P.- reálný společenský potenciál 

A.S.H.- aktuální společenská hodnota 

P.S.H- původní společenská hodnota 
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5.2. Hodnocení ekologické funkce území 

 

 1. Vymezení biotopů pro stanovení funkce ekologické 

Prvním výpočtovým krokem pro hodnocení ekologické funkce území je rozdělení 

řešeného území na dílčí plochy a určení jejich typů biotopů. Pro přírodní biotopy se 

využije seznamu Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2001) a seznam biotopů přírodě 

vzdálených, cizích a cizích s omezenou biotou (Seják & Dejmal, 2003). Seznam všech 

biotopů je uveden v příloze č.10.1. Všechny vymezené biotopy jsou označeny jedinečným 

kódem a na základě měření jejich plochy je jim přiřazena procentuální část celkové 

rozlohy řešeného území. 

 2. Stanovení hypotetického ekologického potenciálu (H.E.P.) 

Hypotetický potenciál byl autorkou DisP definován jako maximálně možný potenciál 

jednotlivých funkcí teoretického území, přičemž teoretickým územím je myšleno takové 

území, kde by byly jednotlivé funkce naplněny na svou maximálně možnou hodnotu bez 

ohledu na ostatní funkce. Hypotetický potenciál je vyjádřen v kvantitativních jednotkách – 

bodech, viz tab. 8. 

V tomto pojetí je hypotetický potenciál ekologické funkce charakterizován z hlediska 

přírody nejcennějšími ekosystémy s bohatou diversitou klimaxových stádií a jeho bodová 

hodnota dosahuje 11 000 bodů. Tato hodnota byla vyčíslena pomocí ekologických 

funkčních faktorů (Ef1-14), které jsou hodnoceny body 0-5. Pro vymezené biotopy je vždy 

hodnocení provedeno pomocí maximálně 11 faktorů, neboť 3 faktory charakterizují půdní 

vlastnosti (Ef1-3) a další 3 charakterizují vodní prostředí (Ef4-6). Z uvedeného je patrné, že 

maximální hodnota může být vyjádřena 5 500 body. Tato hodnota je dále násobena 

maximálním možným koeficientem ekologické změny, která představuje časovou 

hodnotu, kdy hodnocené biotopy budou dosahovat své maximální ekologické funkce. 

Koeficient ekologické změny (Ke) dle grafu1 a 2 dosahuje rozmezí hodnot 1-2. Přepočtem 

maximální ekologické hodnoty 5 500 bodů maximální hodnotou Ke dosáhneme výše 

zmíněného maximálního hypotetického ekologického potenciálu 11 000 bodů. 
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 3. Výpočet reálného ekologického potenciálu (R.E.P.) 

Ekologická funkce území ovšem v reálných podmínkách takřka nikdy nemůže 

dosáhnout svého maximálního potenciálu, neboť je ve skutečnosti limitována různými 

faktory, například mírou antropogenního narušení území (minulého i současného). 

Z tohoto důvodu byl zaveden pojem reálný ekologický potenciál, což je takový potenciál 

ekologické funkce, který vyjadřuje maximálně možné využití území, ale již s ohledem na 

ochranu přírody a krajiny a zejména míru antropogenního ovlivnění, a který představuje 

redukovanou hodnotu hypotetického potenciálu o základní redukční faktory (viz obr. 27 a 

tab. 7). Tyto redukční faktory, jež jsou popsány v tabulce 5, dosahují bodovací škály od 

0-5 bodů, přičemž nejhodnotnější území z hlediska ekologické funkce je hodnoceno 0 

body a území velice negativně ovlivněné dosahuje nejvyšších bodových hodnot. 

 

    

Obrázek 27 Znázornění hypotetického a reálného funkčního potenciálu 

 

Tabulka 7 Redukční faktory ekologického hypotetického potenciálu a jejich bodová hodnota 

Redukční 

faktor 

Bodová hodnota redukčních faktorů 

0 1 2 3 4 5 

Faktor 

narušení (fn) 

žádné zanedbatelné mírné zvýšené závažné nevratné 

Faktor 

zonace (fz) 

přírodní přírodě blízká venkovská příměstská městská průmyslová 

Faktor 

jedinečnosti 

(fj) 

mimořádně 

unikátní  

lokalita zcela 

unikátní 

zřídka se 

vyskytující 

omezeně se 

vyskytující 

běžně se 

vyskytující 

zcela běžně 

se 

vyskytující 

 

 

Reálný funkční 
potenciál (FUPO) 

Redukční 
faktory 

Hypotetický 
potenciál 
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Při stanovení reálného ekologického potenciálu (R.E.P.) dochází ke sčítání 

definovaných bodů jednotlivých faktorů a tímto dochází k výsledným hodnotám od 0 do 

15 bodů. Tyto body představují redukční bodový interval (RB) odečítacích bodů 

z hypotetického ekologického potenciálu dle vzorce (1), (2) a  tabulky 8, podle které je i 

R.E.P. slovně definován od extrémně nízkého potenciálu až k potenciálu mimořádnému. 

Tento R.E.P. je rovněž pro účely stanovení celkového funkčního potenciálu území zařazen 

do klasifikační ekologické třídy (1. až 7.) viz tab. 8. 

R.E.P. = H.E.P. – RB ;                                                                                                         (1) 

RB =  interval dle (fn+fz+fj) dle tab. 7                                                                                (2) 

 

Kde:  R.E.P. – reálný ekologický potenciál 

H.E.P. – hypotetický ekologický potenciál 

RB – redukční bodový interval 

fn, fz, fj – faktor narušení, faktor zonace, faktor jedinečnosti 

Tabulka 8 Stanovení reálného ekologického potenciálu (R.E.P.) 

Součet 

(fn+fz+fj) 

Reduční 

body (RB) 

Reálný ekologický 

potenciál (R.E.P.) 

Slovní 

vyjádření 

R.E.P. 

Zařazení 

do třídy 

Zajištění R.E.P. 

dle A.P.B. v % 

Slovní vyjádření 

zajištění A.P.B. 

15 2401-2600 8 599 - 8 400 
extémně nízký 7 třída 0-15 nedostatečné 

14 2201-2400 8 799 – 8 600 

13 2001-2200 8 999 – 8 800 
velmi nízký 6 třída 16-30 nízké 

12 1801-2000 9 199  – 9 000 

11 1601-1800 9 399 – 9 200 
nízký 5 třída 31-45 snížené 

10 1401-1600 9 599 – 9 400 

9 1201-1400 9 799 – 9 600 
průměrný 4 třída 46-60 průměrné 

8 1001-1200 9 999 – 9 800 

7 801-1000 10 199 – 10 000 
vysoký 3 třída 61-75 zvýšené 

6 601-800 10 399 – 10 200 

5 401-600 10 599 – 10 400 
velmi vysoký 2 třída 76-90 vysoké 

4 201-400 10 799 – 10 600 

3 1-200 10 999 – 10 800 
mimořádný 1 třída 91-100 maximální 

0 0 11 000 
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Reálný potenciál funkce ekologické je vyjádřen prostým postupem redukcí hypotetického 

potenciálu redukčními faktory, neboť se funkce ekologická dále nediferencuje na dílčí 

funkce, tak jako funkce hospodářská a společenská (viz níže). V případě hospodářské a 

společenské funkce, které jsou na dílčí funkce rozděleny, je nutno provést aritmetický 

průměr výsledných hodnotových tříd a stanovit tak průměrný reálný hospodářský a 

průměrný reálný společenský potenciál, které jsou ovšem pro zjednodušení terminologie 

pojmenovány jako reálný hospodářský potenciál a reálný společenský potenciál.  

Problém může nastat v okamžiku kvantitativního vyjádření celkového funkčního 

potenciálu území (zkrácená verze pojmenování funkčního potenciálu byla vyřešena 

zkratkou FUPO, jež se bude dále v textu objevovat), neboť sčítání jednotlivých reálných 

potenciálů není přímočaře možné, což uvádí i Tongway & Hindley (2005), jelikož 

zhodnocení reálného potenciálu jedním číselným údajem eliminuje možnost určení 

vhodnosti využití území potenciálním směrem. Znamená to tedy, že z jednoho konečného 

čísla funkčního potenciálu není patrné, zdali má území například vysoký potenciál pro 

funkci hospodářskou či společenskou. Z toho důvodu byla pro konečnou interpretaci 

výsledků sestavena zvláštní jednotka funkčního potenciálu založená na trojkombinaci 

hodnot vycházející ze zařazení ekologického, hospodářského i společenského reálného 

potenciálu do klasifikačních tříd. Tato trojkombinace představuje zápis ve formě: FUPO 

X.Y.Z., kde X znamená určitou třídu funkčního intervalu pro funkci ekologickou, Y pro 

funkci hospodářskou a Z funkci společenskou. Ze zápisu je pak patrné, která funkce 

dosahuje nejvyšších hodnot FUPO a která nejnižších. 

 

 4. Výpočet aktuální ekologické hodnoty (A.E.H.) a ekologického potenciálu 

biotopů (E.P.B.) 

Výpočet A.E.H se provádí pomocí vymezených biotopů na řešeném území a jejich 

kvantifikovaného hodnocení pomocí ekologických funkčních faktorů (Ef1-Ef14) viz tab. 9. 

Jednotlivé faktory jsou obodovány stupnicí 0-5, která znázorňuje kvalitu daného faktoru, 

například pro faktor původnosti půd se nulovou hodnotou vyjadřuje biotop bez půdního 

povrchu, naopak hodnotou 5 biotop s půdním druhem a půdním typem přirozeným 

(kompletní přehled charakteristik faktorů a jejich bodových hodnot je uveden v příloze 

č.10.2). Součtem těchto bodových hodnot ekologických funkčních faktorů je po 

vynásobení procentuálním podílem rozlohy jednotlivého biotopu (S1-n) vzhledem k celkové 

rozloze řešeného území dosaženo aktuální ekologické hodnoty biotopu (A.E.H.1-n) a 
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následně sumarizací těchto dílčích A.E.H.1-n celkové aktuální hodnoty území, viz vzorec 

(3) a (4). 

 

A.E.H1-n= ∑Ef1-14 x S1-n ; (dle tab.9)                                                                                    (3) 

A.E.H. = ∑A.E.H1-n.                                                                                                             (4) 

 

Kde:  A.E.H – aktuální ekologická hodnota 

A.E.H1-n – aktuální ekologická hodnota jednotlivých vymezených biotopů 

S1-n – procentuální podíl rozlohy jednotlivého biotopu vzhledem k  rozloze území 

Ef1-14 – ekologické faktory charakterizující půdní a vodní prostředí, faunu a flóru  

 

Aktuální ekologická hodnota území může být porovnávána s reálným potenciálem 

území, přičemž výsledek vyjádřený v % (tab. 6, sloupec 6 a 7) poukazuje na zajištění 

ekologické funkce aktuálními biotopy, které se na území nacházejí. 

Ekologický potenciál biotopů (E.P.B.) vyjadřuje maximálně možný ekologický 

potenciál právě těch biotopů, jež se řešeném území nacházejí (viz tab. 9). Tato jednotka 

byla v hodnocení FUPO vytvořena se záměrem porovnání reálného ekologického 

potenciálu a ekologického potenciálu aktuálních biotopů proto, aby bylo patrné, zdali 

biotopy, jež se na území nacházejí, dnes dosahují svých reálných ekologických potenciálů, 

nebo bude možné jejich relevantní náhradou a cílenou péči o vzniklé biotopy tohoto 

potenciálu do budoucna dosáhnout.  

Výpočet E.P.B. se provádí dle vzorce (5) a (6). Základem je násobení aktuální 

ekologické hodnoty jednotlivého biotopu koeficientem ekologické změny. Koeficienty 

jsou znázorněny pomocí grafů 1 a 2 a tab. 10. Sumarizací těchto dílčích E.P.B1-n vzniká 

celkový potenciál biotopů řešeného území.     

E.P.B1-n = A.E.H1-n x Ke                                                                                                       (5) 

E.P.B. = ∑E.P.B1-n                                                                                                                (6) 

 

Kde: A.E.H.1-n - aktuální ekologická hodnota jednotlivých vymezených biotopů 

Ke – koeficient ekologické změny, dle graf 1 a 2 

E.P.B1-n – ekologický potenciál  jednotlivých vymezených biotopů 

E.P.B – ekologický potenciál aktuálních biotopů řešeného území 
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Tabulka 9 Popis ekologických faktorů a způsob výpočtu aktuální ekologické hodnoty a ekologického 

potenciálu biotopů 
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Biotop 

S1-n  

(%rozlohy) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A.E.H. K.e E.P.B. 

Ef1-14 

1 
 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 ∑Ef1-14 x S1 1-2 A.E.H1 x Ke 

n 
 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 ∑Ef1-14 x Sn 1-2 A.E.Hn x Ke 
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Koeficient ekologické (Ke) změny je číslem odhadu možnosti změny podmínek daných 

biotopů v čase, a tímto nám určují potenciál sledovaného území za několik let. Grafy 

ekologického potenciálu (Graf 1 a 2) graficky znázorňují možnosti ekologické změny 

sledovaných území v čase, přičemž hodnoty koeficientů přiřazujeme daným biotopům dle 

následujícího postupu: z grafů si po nalezení druhu biotopů, který na dané lokalitě existuje, 

či jej v rámci rekultivace vytváříme, určíme, za kolik let je daný biotop schopen dosáhnout 

stavu ekologické funkčnosti, tzn. budou schopny plnit ekologickou funkci území.  

 

Koeficient Ke získáme vedením pomyslné kolmice z osy x (znázorňující časové rozpětí 

od 0 do n let), na které zvolíme předpokládané časové období potřebné k dosažení 

maximální ekologické funkčnosti hodnoceného biotopu, směrem na hranici 

koeficientového maxima 2 bodů. V průběhu tohoto vedení, kolmice protne křivku 

znázorňující charakter biotopu a v místě středu pomyslné kolmice a biotopové křivky lze 

na ose y odečíst koeficient Ke. Nejkratší časové období nutné k dosažení ekologické 

funkčnosti je charakterizováno nejvyšším číslem koeficientu Ke a naopak nejdelší období 

nejnižším koeficientem Ke. Grafy 1 a 2 byly vytvořeny dle dat uvedených v tab. 10. 
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Graf 1 Koeficient ekologické změny Ke pro nelesní biotopy 

 

 

 

Graf 2 Koeficient ekologické změny Ke pro lesní biotopy 

Tabulka 10 znázorňuje koeficienty ekologické změny vybraných charakteristických 

biotopů dle předpokládané doby k zajištění jejich ekologických funkcí. Časové období 

jednotlivých reprezentativních biotopů bylo vytvořeno dle následující tabulky. 

Tabulka 10 Koeficienty ekologické změny vybraných charakteristických biotopů 

biotop časové období 

les 70-200 let 
mokřad, pobřežní vegetace 10-60 let 
louka, TTP, pastvina 5-25 let 
voda, poklesové kotliny 5-50 let 
liniová a rozptýlená vegetace, porostní pláště 15-70 let 
pomologické kultury 8-50 let 
polní kultury 8-30 let 
ruderální vegetace 1-15 let 
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 5. Výpočet původní ekologické hodnoty (P.E.H.) 

Veškeré antropogenní zásahy mají na krajinu značný vliv a ve většině případů je tento 

vliv a jeho následný efekt negativní. Aktuální hodnota těchto území se od původní hodnoty 

území značně liší, zejména dle způsobu zvoleného postupu obnovy a to, jestliže se prostory 

po ukončení veškerých těžebních či průmyslových aktivit ponechaly samovolnému vývoji 

nebo byly různým způsobem rekultivovány. V některých případech se, může jednat o nově 

vzniklé lokality s vysokou aktuální hodnotou nebo vysokým funkčním potenciálem, neboť 

vhodně zvolený postup obnovy zapříčinil v delším časovém měřítku změnu funkcí v území 

pozitivním směrem. Zjištění, zdali se hodnoty funkcí zvýšily či snížily vzhledem 

k původním hodnotám území, které bylo posléze dotčeno těžbou či jinými zásahy, přináší 

informace o rozsahu a míře provedeného zásahu a hraje klíčovou roli pro hodnocení 

úspěšnosti provedených rekultivačních prací. Původní hodnoty byly dle navrhovaného 

postupu hodnoceny pro funkce ekologické, hospodářské a společenské dle shodných 

postupů, jako stanovení funkčních hodnot aktuálních (viz obr. 28). 

 

Obrázek 28 Znázornění původní a aktuální funkční hodnoty území 

Postup výpočtu původních ekologických hodnot (P.E.H.) je totožný s postupem 

výpočtu aktuálních hodnot a umožňuje tak jednotlivé výsledky porovnávat. Výpočet P.E.H 

se provádí dle vzorce (7) a (8). 

P.E.H1-n= ∑Ef1-14 x S1-n ;                                                                                                      (7) 

P.E.H. = ∑P.E.H1-n.                                                                                                              (8) 

 

Kde: Ef1-14 - ekologické faktory charakterizující půdní a vodní prostředí, faunu a flóru 

S1-n - procentuální podíl rozlohy jednotlivého biotopu vzhledem k  rozloze území 

P.E.H1-n - původní ekologická hodnota jednotlivých vymezených biotopů 

P.E.H. – původní ekologická hodnota celkového řešeného území ve výchozím stavu 

Původní funkční hodnoty 

•Ekologické 

•Hpospodářské 

•Společenské 

Aktuální funkční hodnoty 

•Ekologické 

•Hospodářské 

•Společenské 
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5.3. Hodnocení hospodářské funkce území 

 

Hodnocení hospodářské funkce není prováděno dle rozdělení území na dílčí biotopy, 

jako tomu bylo při hodnocení funkce ekologické, ale je prováděno dle procentuálního 

rozdělení plochy hodnocených prvků neboli faktorů. Jelikož jsou v rámci hospodářské 

funkce řešeny různé jednotky nejen plošné, bylo provedeno jejich přepočítání na 

kvantifikované jednotky, jež se dají porovnávat, tzv. body. Jedná se o přepočet plošných 

faktorů, kde 1% z celkové rozlohy řešeného území = 1 bod. Pro faktor pracovních míst byl 

přepočet proveden dle tab. 11.  

Tabulka 11 Převod ekonomických jednotek pracovních míst na jednotky bodové 

Typ pracovního místa Počet pracovních míst 

 1-10 11-50 51-250 nad 250 

pracovní místa na dobu neurčitou 10b 15b 25b 50b 

pracovní místa na dobu určitou 5b 10b 15b 25b 

pracovní místa kratší než 3 roky 3b 5b 10b 15b 

ostatní (dohody, sezónní, brigády apod) 1b 3b 5b 10b 

 

 1. Stanovení hypotetického hospodářského potenciálu (H.H.P.) a reálného 

hospodářského potenciálu (R.H.P.) 

Hospodářská funkce území je rozdělena na dílčí funkce, jakými jsou například funkce 

těžební, průmyslová, zemědělská apod., které v ideálních podmínkách dosahují svých 

maximálních potenciálů, neboli hypotetických hospodářských potenciálů (H.H.P.). 

H.H.P. se paralelně prolíná s co největším hospodářským ziskem bez ohledu na přírodu, 

což zahrnuje velkoplošnou těžbu nerostů nebo například velké průmyslové areály 

zajišťující vysokou zaměstnanost obyvatel. Vzhledem k rozdělení hospodářské funkce na 

funkce dílčí, nepředstavuje H.H.P. jednotné číslo, jako tomu je u funkce ekologické, nýbrž 

každá dílčí funkce, jak je patrno z obr. 4 (sloupec uprostřed), je charakterizována svým 

H.H.P.  

Jednotlivé dílčí hospodářské funkce ovšem v reálných podmínkách takřka nikdy 

nemohou dosáhnout svým maximálních hypotetických potenciálů, neboť vždy je určitá 

funkce ve skutečnosti něčím limitována (viz obr. 27). Funkce těžební je limitována např. 

surovinovou základnou, funkce pracovních míst demografickými činiteli nebo funkce 

zemědělská úrodností půdy. Analýzou těchto limitů proto dochází k redukci H.H.P. na 
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reálný hospodářský potenciál (R.H.P.), který již uvažuje o těchto limitech způsobených 

využíváním území v minulosti či současnosti.  

Výpočet reálného hospodářského potenciálu území se provádí na základě hodnocení 

hospodářských funkčních faktorů (Hf1-Hf37), přičemž každý faktor je specifikován 

koeficientem současné hospodářské důležitosti (SHD) (viz tab. 12 a tab. 5 třetí sloupec), 

jehož hodnoty jsou stanoveny od 1 do 5.  

Tabulka 12 Popis a hodnota koeficientu současné hospodářské důležitosti (SHD) 

Popis současné hospodářské důležitosti  Hodnota koeficientu SHD 
velice vysoká 5 

vysoká 4 
průměrná 3 

nízká 2 
velice nízká 1 

 

Výsledky hodnocení reálných potenciálů jsou vyjádřeny rovněž v kvantitativních 

jednotkách – bodech, ale jejich interpretace je provedena formou procentuálního vyjádření 

vzhledem k hypotetickému potenciálu. Reálné potenciály dílčích funkcí hospodářských 

mohou takto nabývat hodnot od 0% do 100%, přičemž k tomuto vyjádření byly sestaveny 

procentuální intervaly v hodnotové klasifikační stupnici skládající se ze 7 intervalů, které 

jsou dále slovně ohodnoceny. Toto semi-kvantitativní vyjádření umožňuje charakterizovat 

potenciály od extrémně nízkých až mimořádných. Každý interval je kromě slovního popisu 

vyjádřen hodnotovými třídami, tzn., že funkční interval 0-15 % charakterizuje extrémně 

nízký potenciál zařazený do 7 třídy, naopak interval 91-100% vyjadřuje funkční potenciál 

mimořádný označený třídou 1, detailní popis je uveden v tab. 13. 

Tabulka 13 Semi-kvantitativní vyjádření reálného hospodářského potenciálu území 

Srovnání H.H.P. a  R.H.P. (%) Slovní vyjádření R.H.P. Hodnotová třída 

91-100 mimořádný 1 
76-90 velmi vysoký 2 
61-75 vysoký 3 
46-60 průměrný 4 
31-45 nízký 5 
16-30 velmi nízký 6 
0-15 extrémně nízký 7 
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Pro účely stanovení celkového funkčního potenciálu území a možnosti srovnání 

různých lokalit je nutné (jak bylo uvedeno výše) stanovit jednotný hospodářský potenciál 

v trojkombinaci FUPO označován jako Y. V případě hospodářské funkce, která je 

rozdělena na dílčí funkce, je nutno provést aritmetický průměr výsledných hodnotových 

tříd (jež jsou vyjádřeny v tab. 13) a stanovit tak celkový (průměrný) reálný hospodářský 

potenciál území (R.H.P.). 

 

 2. Výpočet aktuální hospodářské hodnoty (A.H.H.)  

 

Výpočet aktuálních hospodářských hodnot území se provádí dle stejného principu 

jako hodnocení reálného hospodářského potenciálu. K vyjádření A.H.H. se využívá rovněž 

hospodářských faktorů Hf1-Hf37 a stejného koeficientu současné hospodářské důležitosti, 

viz tab. 10 a tab.5. Rozdíl hodnocení spočívá v tom, že hodnocení je provedeno pouze 

vzhledem k aktuálnímu stavu území a hospodářským faktorů, jež se v daném čase na 

daném území nacházejí. Srovnáním reálného hospodářského potenciálu a aktuální 

hospodářské hodnoty (R.H.P. a A.H.H. viz tab. 14) dosáhneme výsledku, který udává 

procentuální vyjádření plnění funkce hospodářské  aktuálními jevy vyskytujících se 

v území v dnešních podmínkách. Toto procentuální vyjádření lze dle semi-kvantitavního 

popisu zařadit rovněž do klasifikační třídy a slovně popsat, jak je patrno z tab. 14. 

Tabulka 14 Semi-kvantitativní vyjádření aktuální hospodářské hodnoty území 

Zajištění R.H.P. dle A.H.H. v % Slovní vyjádření A.H.H. Hodnotová třída 

91-100 maximální 1 

76-90 vysoká 2 

61-75 zvýšená 3 

46-60 průměrná 4 

31-45 snížená 5 

16-30 nízká 6 

0-15 nedostatečná 7 
 

 3. Výpočet původní hospodářské hodnoty (P.H.H.) 

Výpočet původní hospodářské hodnoty je postaven na stejném principu, jako výpočet 

hodnoty aktuální. Srovnáním těchto dvou hodnot (A.H.H. a P.H.H.) získáme informace, 

zdali území, které bylo na řešené lokalitě před počátkem těžby, ukládáním odpadů a 

podobných činností mělo vyšší, stejnou nebo nižší hodnotu nežli území v podmínkách 

dnešních. 
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5.4. Hodnocení společenské funkce území 

 

Společenská funkce území je rozdělena na 4 dílčí funkce: sídelní, rekreační, kulturně-

edukační a environmentální. Tyto funkce jsou charakteristické dle vymezených 

společenských faktorů (Sf1-Sf55), přičemž pro tyto faktory bylo rovněž nutné provést 

převod různých jednotek (plochy, linie, jevy) na jednotnou klasifikaci, kterou byla zvolena 

klasifikace bodová, stejně jako u funkce hospodářské. Pro plošné vyjádření faktorů funkce 

sídelní, environmentální a částečně rekreační je převod následující: 1% rozlohy celkové 

řešené plochy = 1bod, pro linie u faktorů funkce rekreační specifikující pěší turistiku, 

cykloturistiku a hipoturistiku je přepočet dle délky linie (km) /plocha (km
2
), kdy výsledek 

výpočtu je menší než 5 = 5 bodů; 5,1-10 = 10 bodů; 10,1-20=15 bodů; větší než 20,1 = 20 

bodů. Přepočet pro jevy funkce kulturně-edukační byl proveden dle hodnocení: jev 

neexistuje = 0 bodů, existence jevu = 5 bodů, existence více než 1x = 10 bodů.  

 1. Stanovení hypotetického společenského potenciálu (H.S.P.) a reálného 

společenského potenciálu (R.S.P.) 

Hypotetický společenský potenciál (H.S.P.) pro dílčí funkce společenské byl stanoven 

dle stejných principů jako hypotetické potenciály ostatních základních funkcí. Vymezené 

hodnoty jsou patrné z obr. 4. Funkce společenská dosahuje svého maxima například 

dostatečnou sídelní kapacitou s množstvím kulturních památek, hustou sítí pěších a 

cyklistických tras, sportovních areálů nebo značně cenných přírodních ploch se statusem 

ZCHÚ. Pro hodnocení těchto hypotetických potenciálů jsou využity maximální hodnoty 

společenské faktory dílčích funkcí. 

Tak, jako zbývající základní funkce (ekologická a hospodářská) i společenská funkce 

těchto hypotetických potenciálů nemůže v reálných podmínkách dosahovat, neboť je 

limitována například historickými událostmi, sídelními faktory, přírodními podmínkami 

apod. Proto byl vytvořen tzv. reálný společenský potenciál, který již uvažuje o limitech a 

omezeních, které pro společenské využití jsou klíčové. 

Výpočet reálného společenského potenciálu se provádí dle bodovacích tabulek, kde se 

doplní jednotka faktoru, jež je násobena koeficientem současné veřejné důležitosti (SVD), 

viz tab. 15. SVD, který je postaven na stejném principu jako SHD funkce hospodářské, má 

rovněž 4 stupňovou klasifikaci. 
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Tabulka 15 Popis a hodnota koeficientu současné hospodářské důležitosti (SVD) 

Popis současné společenské důležitosti  Hodnota koeficientu SVD 

velice vysoká 5 

vysoká 4 

průměrná 3 

nízká 2 

velice nízká 1 

 

Výsledky hodnocení reálných potenciálů dílčích funkcí společenských jsou vyjádřeny 

v kvantitativních jednotkách – bodech a jejich interpretace je taktéž provedena formou 

procentického vyjádření vzhledem k hypotetickému potenciálu, jak bylo popsáno výše u 

hospodářského potenciálu. Reálné potenciály dílčích funkcí společenských mohou takto 

nabývat hodnot od 0% do 100%, přičemž k tomuto procentickému vyjádření bylo 

sestaveno 7 intervalů, které jsou dále slovně ohodnoceny. Toto semi-kvantitativní 

vyjádření umožňuje charakterizovat potenciály od extrémně nízkých až pomimořádné, viz 

v tab. 16. 

Tabulka 16 Semi-kvantitativní vyjádření reálného společenského potenciálu území 

Srovnání H.S.P. a  R.S.P. (%) Slovní vyjádření R.S.P. Hodnotová třída 

91-100 mimořádný 1 
76-90 velmi vysoký 2 
61-75 vysoký 3 
46-60 průměrný 4 
31-45 nízký 5 
16-30 velmi nízký 6 
0-15 extrémně nízký 7 

 

Pro zápis funkce společenské je, dle trojkombinace FUPO X.Y.Z, vymezeno 3. místo 

(označené jako Z). V případě společenské funkce, která je rozdělena na dílčí funkce, je 

nutno provést aritmetický průměr výsledných hodnotových tříd (jež jsou vyjádřeny v tab. 

16) a stanovit tak celkový (průměrný) reálný společenský potenciál území (R.S.P.). 
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 2)  Výpočet aktuální společenských hodnoty (A.S.H.)  

Výpočet A.S.H. se provádí dle stejného principu jako hodnocení reálného 

společenského potenciálu. K vyjádření A.S.H. se využívá rovněž společenských faktorů 

Sf1-Sf55 a stejného koeficientu současné hospodářské důležitosti, viz tab. 15. Rozdíl 

hodnocení spočívá v tom, že se hodnotí pouze aktuální funkční hodnoty. Srovnáním 

reálného společenského potenciálu a aktuální společenské hodnoty (R.S.P. a A.S.H.) 

dosáhneme výsledku, který udává procentuální vyjádření plnění funkce společenské 

v aktuálních podmínkách vzhledem k její reálné potenciální hodnotě. Toto procentuální 

vyjádření lze dle semi-kvantitavního popisu zařadit rovněž do klasifikační třídy a slovně 

popsat, jak je patrno z tab. 17. 

Tabulka 17 Semi-kvantitativní vyjádření aktuální společenské hodnoty území 

Zajištění R.S.P. dle A.S.H. v % Slovní vyjádření A.S.H. Hodnotová třída 

91-100 maximální 1 

76-90 vysoká 2 

61-75 zvýšená 3 

46-60 průměrná 4 

31-45 snížená 5 

16-30 nízká 6 

0-15 nedostatečná 7 

 

 3) Výpočet původní společenské hodnoty (P.S.H.) 

Výpočet původní společenské hodnoty je postaven na stejném principu, jako výpočet 

hodnoty aktuální. Srovnáním těchto dvou hodnot (A.S.H. a P.S.H.) získáme informace, 

zdali území, které bylo na řešené lokalitě před počátkem těžby, ukládáním odpadů a 

podobných činností mělo vyšší, stejnou nebo nižší společenskou hodnotu nežli území, 

které vzniklo antropogenní činností a zdali narušení toho území mělo pozitivní vliv či spíše 

vliv negativní na společenskou funkci. 
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5.5. Verifikace nového metodického postupu na vybraných lokalitách 

Metodický postup pro hodnocení funkčního potenciálu území byl na vybraných 

lokalitách verifikován, dle jednotlivých dílčích kroků, jež byly popsány v kapitole 5.1-5.4. 

Pro každou lakolitu byly získané hodnoty popsány v následujících podkapitolách. 

 

5.5.1. Odvalová komplex Ema – Ostrava 

 

Hodnocení funkce ekologické 

 

1) Vylišení biotopů pro stanovení funkce ekologické 

Na odvalovém komplexu Ema - Ostrava bylo vylišeno celkem 11 aktuálních biotopů, 

přičemž názvy některých biotopů se opakují, ovšem jejich kvantifikační hodnocení není 

zcela shodné a proto nebylo možné jejich rozlohu sčítat, výčet biotopů udává tab. 18. a obr. 

29.  

Tabulka 18 Výčet biotopů a jejich rozlohy odvalového komplexu Ema - Ostrava 

Číslo 

biotopu 

Označení 

biotopu 
Název biotopu 

Rozloha 

(m
2
) 

Procentuální 

podíl 

rozlohy (%) 

1 XK4 
Pionýrská dřevinná vegetace nerekultivovaných 

antropogenních ploch 17140,36 4,946 

2 XL4 Degradované lesní porosty s ruderálními společenstvy 78550,62 22,668 

3 XL4 Degradované lesní porosty s ruderálními společenstvy 69092,97 19,94 

4 XL4 Degradované lesní porosty s ruderálními společenstvy 80751,26 23,303 

5 L4 Suťové lesy 27197,39 7,849 

6 XL5 Paseky, les po výsadbě a renaturalizační výsadby dřevin 5875,228 1,695 

7 XL4 Degradované lesní porosty s ruderálními společenstvy 67158,07 19,38 

8 T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 756,896 0,218 

9 V2.2 Periodické stojaté vody 1,49 0,00043 

10 V2.2 Periodické stojaté vody 1,52 0,000439 

11 V2.2 Periodické stojaté vody 1,5 0,000433 

 
Celkem  346527,3 100 
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Obrázek 29 Vyznačení jednotlivých biotopů na lokalitě odvalového komplexu Ema 

 

2) Stanovení ekologického hypotetického potenciálu (H.E.P.) 

Hypotetický ekologický potenciál byl stanoven na 11 000 bodů,viz 5.2. 

3) Výpočet  reálného ekologického potenciálu (R.E.P.)  

Reálný ekologický potenciál byl vypočten na základě redukčních faktorů a vzorců: 

RB =  interval dle (fn+fz+fj), RB = interval dle  (3+4+2) = 9, RB = 1300                      (2) 

R.E.P. = 11 000 – 1300 ;  R.E.P. =  9 700                                                                        (1) 

 

Celkový reálný ekologický potenciál odvalového komplexu Ema byl stanoven na 9 700 

bodů a (dle tab.8) je tento potenciál vzhledem k hypotetickému ekologickému potenciálu 

hodnocen jako průměrný se zařazením do třídy 4. (viz tab.19). 

 

Tabulka 19 Reálný ekologický potenciál (R.E.P.) odvalového komplexu Ema - Ostrava 

 

Součet 

(fn+fz+fj) 

Reduční bodový 

interval (RB) 

Reálný ekologický 

potenciál (R.E.P.) 

Slovní vyjádření 

potenciálu 

Zařazení 

do třídy 

3+4+2=9 1300 9 700 průměrný 4 třída 
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4) Výpočet aktuální ekologické hodnoty (A.E.H.) a ekologického potenciálu biotopů 

(E.P.B.) 

Výpočet A.E.H. byl proveden na základě hodnocení aktuálních biotopů pomocí 

ekologických funkčních faktorů a vzorců: 

A.E.H1-n= ∑Ef1-14 x S1-n ; (viz tab.20)                                                                                  (3) 

A.E.H. = ∑A.E.H1-n.; A.E.H. = 3218,347 bodů                                                                   (4) 

Celková aktuální ekologická hodnota území je ohodnocena 3 219,2 body a po úpravě 

aktuálních ekologických hodnot biotopů pomocí koeficientu ekologické změny dle vzorce: 

E.P.Bn = A.E.Hn x Ke  (viz tab.20)                                                                                     (5) 

E.P.B. = ∑E.P.Bn;  E.P.B. = 6 435,2                                                                                   (6) 

je patrno, že celkový potenciál aktuálních biotopů vyskytujících se na odvalovém 

komplexu Ema by mohl dosahovat až 6 436,5 bodů (viz tab. 20). 

 

Tabulka 20 Aktuální ekologická hodnota (A.E.H.) a ekologický potenciálu biotopů (E.P.B.) odvalového 

komplexu Ema- Ostrava 

Biotop (1-n) S  

(%  rozlohy) 
Ef1 Ef2 Ef3 Ef4 Ef5 Ef6 Ef7 Ef8 Ef9 Ef10 Ef11 Ef12 Ef13 Ef14 

A.E.H 

(body) 
K.e 

E.P.B. 

(body) 

XK4 4,946 2 2 3 
   

3 3 3 2 3 3 4 5 163,218 2 326,436 

XL4 22,668 1 3 3 
   

3 4 3 2 2 3 4 5 748,044 2 1496,088 

XL4 19,94 1 3 3 
   

3 4 3 2 2 3 3 5 638,08 2 1276,16 

XL4 23,303 1 3 3 
   

2 3 4 1 1 2 2 5 629,181 2 1258,362 

L4 7,849 4 5 3 
   

4 5 5 3 4 3 4 4 345,356 2 690,712 

XL5 1,695 1 3 4 
   

3 3 4 0 1 3 2 4 47,46 2 94,92 

XL4 19,38 1 3 3 
   

3 4 3 2 2 3 4 5 639,54 2 1279,08 

T1.1 0,218 3 4 4 
   

2 4 4 0 2 3 3 5 7,412 1,8 13,3416 

V2.2 0,00043    
5 4 4 3 4 5 0 5 4 4 5 0,01849 1,9 0,035131 

V2.2 0,000439    
5 4 4 3 4 5 0 5 4 4 5 0,018877 1,9 0,0358663 

V2.2 0,000433    
5 4 4 3 4 5 0 5 4 4 5 0,018619 1,9 0,0353761 

Celkem 
               

3218,347   6435,206 
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Srovnáním celkového reálného ekologického potenciálu území a celkového 

ekologického potenciálu aktuálních biotopů (E.P.B 6 435,2 bodů vzhledem k R.E.P. 9 700 

bodů), které je znázorněno pomocí grafu 3, lze vyvodit, že funkce ekologická je aktuálními 

biotopy zajišťována na 66 %, což představuje zajištění zvýšené (dle tab.  8). 

 

 

Graf 3 Srovnání R.E.P a E.P.B odvalového komplexu Ema - Ostrava 

 

5) Výpočet původní ekologické hodnoty (P.E.H.) 

Zkoumáním různých historických pramenů, map a fotografií dokládajících stav území 

před počátkem ukládání hlušinového materiálu byly vylišeny celkem 4 typy biotopů. Jejich 

celková původní ekologická hodnota na základě hodnocení ekologických faktorů a vzorce 

(7) by dosahovala 3 230 bodů, viz tab. 21.Slovní popis biotopů je uveden v příloze č.10.3. 

P.E.H1-n= ∑Ef1-14 x S1-n ; (viz tab.21)                                                                                   (7) 

P.E.H. = ∑P.E.H1-n.;  P.E.H. = 3230 bodů                                                                           (8) 

Tabulka 21 Původní ekologická hodnota odvalového komplexu Ema-Ostrava 

Biotop (1-n) 
S  

(%  rozlohy) 
Ef1 Ef2 Ef3 Ef4 Ef5 Ef6 Ef7 Ef8 Ef9 Ef10 Ef11 Ef12 Ef13 Ef14 

A.E.H 

(body) 

X4.4 40 5 5 5 
   

3 2 5 0 1 1 0 5 1280 

XT3 45 5 5 5 
   

3 3 5 0 1 1 0 5 1485 

XL1 10 5 5 5 
   

3 4 5 1 1 2 1 5 370 

XX3.1 5 5 1 5 
   

1 1 5 0 1 0 0 0 95 

Celkem 
               

3230 
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Srovnáním aktuální a původní ekologické hodnoty území odvalového komplexu Ema, 

(A.E.H 3218, 3 bodů vzhledem k P.E.H. 3230 bodů)  lze konstatovat, že i přes  zvýšené 

antropogenní narušení území (viz tab.7) způsobené zejména ukládáním hlušinového 

materiálu na povrch původního terénu, je aktuální ekologická hodnota téměř shodná 

s hodnotou původních biotopů a tedy, že ekologická funkce území není výrazně 

pozměněna. Srovnání obou funkcí je znázorněno pomocí grafu 4. 

 

Graf 4 Srovnání P.E.H. a A.E.H. odvalového komplexu Ema - Ostrava 

 

Hodnocení hospodářské funkce 

 

1) Stanovení hypotetického hospodářského potenciálu (H.H.P.) a reálného 

hospodářského potenciálu (R.H.P.) 

Hypotetické maximum bylo pro funkci hospodářskou stanoveno dle postupu uvedeném 

v kap.5.2. Jednotlivá maxima pro dílčí funkce jsou uvedena v tab. 22. 

Výpočet reálného hospodářského potenciálu byl proveden pomocí hodnocení 

hospodářských faktorů Hf1-Hf37 dílčích hospodářských funkcí. Kompletní výpočtová data 

jsou uvedena v příloze č. 10.4. Na odvalovém komplexu Ema byly pro jednotlivé dílčí 

funkce stanoveny různé reálné hospodářské potenciály, přičemž území má nejvyšší 

potenciál pro dílčí funkci lesnickou (230 bodů), naopak v území nelze počítat s budoucím 
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využitím například pro funkci zemědělskou (22 bodů). Reálný potenciál pro zajištění 

pracovních míst je na odvalovém komplexu vzhledem k hypotetickému potenciálu 

extrémně nízký (6 bodů). Zprůměrovaný reálný hospodářský potenciál pro všechny dílčí 

funkce vychází velmi nízký a je klasifikován třídou 6 (odvozené dle tab. 13).  

 

Tabulka 22 Hypotetický a reálný hospodářský potenciál odvalového komplexu Ema - Ostrava 

Dílčí hospodářská 

funkce 

H.H.P. 

(body) 

 R.H.P. 

(body) 

R.H.P.vzhledem 

k H.H.P. (%) 

R.H.P.  

(slovně) 
Třída 

těžební 500 99 19,80 velmi nízký 6 

průmyslová 500 110 22,00 velmi nízký 6 

zemědělská 300 22 7,33 extémně nízký 7 

lesnická 400 230 57,50 průměrný 4 

dopravní 400 12 3,00 extémně nízký 7 

pracovních míst 500 6 1,20 extémně nízký 7 

 Reálný hospodářský potenciál  velmi nízký 6 

 

2)  Výpočet aktuální hospodářské hodnoty (A.H.H.)  

Aktuální hospodářské hodnoty dílčích hospodářských funkcí byly stanoveny dle 

hospodářských faktorů Hf1-Hf37 obdobným způsobem jako výpočet pro R.H.P. 

Na odvalovém komplexu byly vypočteny nejvyšší aktuální hospodářské hodnoty pro 

funkci lesnickou (90 bodů), zbývající dílčí funkce vykazují velice nízké až nulové hodnoty, 

což poukazuje na fakt, že průměrná aktuální hodnota území je (dle tab. 14) vzhledem ke 

svému hospodářskému potenciálu nízká a lokalita, v takovém stavu v jakém se dnes 

nachází, nevykazuje téměř žádné aktuální ekonomické hodnoty. Příkladem budiž zmíněná 

funkce lesnická, kdy reálný potenciál představuje 230 bodů, ale aktuální stav odvalového 

komplexu umožňuje těchto 230 bodů využít pouze na necelých 40% (90 bodů), 

zbývajících 60% by se cílenou péčí o lokalitu a jasným ekonomickým konceptem mohlo 

dále využívat, viz tab. 23 a graf 5, na kterém je demonstrováno srovnání tříd A.H.H. a 

R.H.P. 
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3)  Výpočet původní hospodářské hodnoty (P.H.H.) 

Postup pro výpočet P.H.H. byl totožný s výpočtem A.H.H. Na odvalovém komplexu 

Ema byly dle dostupných materiálů a historických pramenů vypočteny dílčí hospodářské 

funkce a dle výsledků, jež jsou uvedeny příloze č. 10.4, dosahovala nejvyšších hodnot před 

ukládáním hlušiny funkce zemědělská (210 bodů) naopak průmyslová nebo těžební zde 

nebyla realizována (0 bodů), viz druhý sloupec tab. 23. 

Srovnáním aktuálních a původních hospodářských hodnot území docházíme k výsledku, 

že území vzniklé ukládáním hlušiny je méně ekonomicky zhodnotitelné, nežli území, které 

zde bylo původně. 

 

Tabulka 23 Původní a aktuální hospodářská hodnota odvalového komplexu Ema - Ostrava 

Dílčí hospodářská 

funkce 

P.H.H. 

(body) 

A.H.H. 

(body) 

 R.H.P. 

(body) 

A.H.H.vzhledem 

k R.H.P. (%) 

Zajištění 

(slovně) 
Třída 

těžební 0 0 99 0,00 nedostatečné 7 

průmyslová 0 8 110 7,27 nedostatečné 7 

zemědělská 210 0 22 0,00 nedostatečné 7 

lesnická 90 90 230 39,13 snížené 5 

dopravní 2 2 12 16,67 nízké 6 

pracovních míst 1 1 6 16,67 nízké 6 

 Aktuální hospodářská hodnota  nízká 6 

 

Graf 5 Srovnání tříd A.H.H. a R.H.P. odvalového komplexu Ema-Ostrava 
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Hodnocení společenské funkce 

1) Stanovení hypotetického společenského potenciálu (H.S.P.) a reálného 

společenského potenciálu (R.S.P.) 

Hypotetické maximum bylo pro funkci společenskou stanoveno dle postupu uvedeném 

v kap.5.3. Jednotlivá maxima pro dílčí funkce jsou uvedena v tab. 23. 

Výpočet reálného společenského potenciálu byl proveden pomocí hodnocení 

společenských faktorů Sf1-Sf55 dílčích společenských funkcí. Kompletní výpočtová data 

jsou uvedena v příloze č. 10.4. Na odvalovém komplexu Ema byly pro jednotlivé dílčí 

funkce stanoveny reálné společenské potenciály, přičemž území má vysoký reálný 

potenciál pro funkci rekreační (400 bodů). Potenciál funkce kulturně-edukační a 

environmentální je velmi nízký, viz tab. 24. Celkový reálný společenský potenciál pro 

všechny dílčí funkce území vychází jako nízký a je klasifikován třídou 5. (odvozenou dle 

tab. 16). 

 

Tabulka 24 Hypotetický a reálný společenský potenciál odvalového komplexu Ema - Ostrava 

Dílčí hospodářská 

funkce 

H.S.P. 

(body) 

 R.S.P. 

(body) 

R.S.P.vzhledem 

k H.S.P. (%) 

R.S.P.  

(slovně) 
Třída 

sídelní 500 0 0 extrémně nízký 7 

rekreační 640 400 62,50 vysoký 3 

kulturně-edukační 600 150 25,00 velmi nízký 6 

environmentální 3000 610 20,33 velmi nízký 6 

 Reálný společenský potenciál  nízký 5 

 

2)  Výpočet aktuální společenské hodnoty (A.S.H.)  

Aktuální společenské hodnoty dílčích společenských funkcí byly stanoveny dle 

společenských faktorů Sf1-Sf55 obdobným způsobem jako výpočet pro R.S.P. 

Na řešeném území odvalového komplexu Ema byly vypočteny aktuální společenské 

hodnoty pro funkci rekreační, která vykazuje nízké aktuální hodnoty vzhledem ke svému 

reálnému potenciálu a funkce kulturně-edukační, která vykazuje průměrné aktuální 

hodnoty. Funkce environmentální vykazuje hodnoty snížené. Funkce sídelní nebyla 

v tomto případě hodnocena, neboť její aktuální i potenciální hodnota je nulová (viz graf 6, 

na kterém je demonstrováno srování tříd A.H.H. a R.S.P.). Celková aktuální hodnota 

území je (dle tab. 17) vzhledem ke svému hospodářskému potenciálu snížená (5. třída) a 

lokalita, v takovém stavu v jakém se dnes nachází, vykazuje spíše průměrné či nízké 

aktuální společenské hodnoty. viz tab. 25. 
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3) Výpočet původní společenské hodnoty (P.S.H.) 

Postup pro výpočet P.S.H. byl totožný s výpočtem A.S.H. Na území odvalového 

komplexu Ema byly dle dostupných materiálů a historických pramenů vypočteny dílčí 

hospodářské funkce a dle výsledků, jež jsou uvedeny příloze č. 10.4, dosahovala 

nejvyšších hodnot před ukládáním hlušinového materiálu funkce rekreační, ale i ta byla 

velice nízká (50 bodů) naopak funkce kulturně-edukační zde nebyly zajištěny (0 bodů), viz 

druhý sloupec tab. 25 

Srovnáním aktuálních a původních společenských hodnot území docházíme k výsledku, 

že území vzniklé ukládáním hlušinového materiálu je v dnešní podobě mnohem více 

zhodnotitelné pro funkci rekreační, kulturně-edukační i funkci environmentální než území, 

jež zde bylo původně, ale funkce sídelní naopak oproti původním hodnotám není naplněna 

vůbec. 

 

Tabulka 25 Původní a aktuální společenská hodnota odvalového komplexu Ema - Ostrava 

Dílčí hospodářská 

funkce 

P.S.H. 

(body) 

A.S.H. 

(body) 

 R.S.P. 

(body) 

A.S.H.vzhledem 

k R.S.P. (%) 

Zajištění 

(slovně) 
Třída 

sídelní 20 0 0 x x x 

rekreační 50 85 400 21,25 nízké 6 

kulturně-edukační 0 85 150 56,67 průměrné 4 

environmentální 20 240 610 39,34 snížené 5 

 Aktuální společenská hodnota  snížená 5 

 

 
 

Graf 6 Srovnání tříd A.S.H. a R.S.P. odvalového komplexu Ema-Ostrava 
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5.5.2. Vápencový lom - Mokrá u Brna 

 

1) Vylišení biotopů pro stanovení funkce ekologické 

Na řešeném území vápencového lomu Mokrá u Brna bylo vylišeno celkem 24 

aktuálních biotopů, přičemž názvy některých biotopů se opakují, ovšem jejich 

kvantifikační hodnocení není zcela shodné, a proto nebylo možné jejich rozlohu sčítat, 

výčet biotopů udává tab. 26. a obr  

Tabulka 26 Výčet biotopů a jejich rozlohy vápencového lomu Mokrá u Brna 

Číslo 

biotopu 

Označení 

biotopu 
Název biotopu Rozloha (m

2
) 

Procentuální 

podíl rozlohy 

(%) 

1 L3.4 Panonské dubohabřiny  111531,70 8,058 

2 K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 4320,70 0,312 

3 K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 78955,00 5,704 

4 K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 24659 1,782 

5 T3.4 Širokolisté suché trávníky 14624,8 1,057 

6 T3.4 Širokolisté suché trávníky 6330 0,457 

7 V2.2 Stojaté vody  5731 0,414 

8 V2.1 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod 12979 0,938 

9 V2.1 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod 897 0,064 

10 K3+T3.4 * Mozaika křovin, trávníků  52979,7 3,828 

11 K3+T3.4 * Mozaika křovin, trávníků  27573 1,992 

12 K3+T3.4+XS1* Mozaika křovin, trávníků a lomové stěny 38564,5 2,786 

13 XL5 

Paseky, les po výsadbě a renaturalizační 

výsadby dřevin 4711 0,340 

14 XL6** Degradované a kulturní lesy 55210,60 3,989 

15 XL6** Degradované a kulturní lesy 37401 2,702 

16 XT4 Degradované suché trávníky a suchá lada 5206,40 0,376 

17 XT7** Ranná fáze sukcese 107969,60 7,801 

18 XK2 Lada s křovinnými porosty a stromy  69222,00 5,001 

19 XK3 Dřevinné porosty náspů dopravních staveb  15109 1,092 

20 XS4 Sesuvy, obnažené půdy a spáleniště 16019,1 1,157 

21 XS4 Sesuvy, obnažené půdy a spáleniště 30445,60 2,199 

22 XS3 Opuštěná důlní díla, neužívané tunely a sklepy  29858 2,158 

23 XS1** 

Nové těžební prostory ve skalních masivech a 

jejich kamenné odvaly, lomové stěny, sutě 13242,03 0,957 

24 XX5** Aktivní dobývací prostory 620661,00 44,839 

  Celkem   1384200,73 

 Poznámka : * Některé mozaikovité části území nebylo možno jednoznačně přiřadit k známým  biotopům, 

bylo proto vytvořeno jejich kompozitum. 

**Poznámka: Byly přidány a nově pojmenovány biotopy z důvodu absence odpovídajících 

biotopů (Ranná fáze sukcese, Degradované a kulturní lesy a Aktivní dobývací prostory), nebo byl 

k stávajícím biotopům přiřazen další přívlastek (lomové stěny, sutě) 
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Obrázek 30 Vyznačení aktuálních biotopů na lokalitě vápencového lomu-Mokrá u Brna 

 

2) Stanovení ekologického hypotetického potenciálu (H.E.P.) 

Hypotetický ekologický potenciál byl stanoven na 11 000 bodů, viz kap. 5.2. 

3) Výpočet  reálného ekologického potenciálu (R.E.P.)  

Reálný ekologický potenciál byl vypočten na základě redukčních faktorů a vzorců: 

RB =  interval dle (fn+fz+fj), RB = interval dle  (5+1+1) = 7, RB = 900                        (2) 

R.E.P. = 11 000 – 900 ;  R.E.P. =  10 100                                                                        (1) 

Celkový reálný ekologický potenciál vápencového lomu Mokrá u Brna byl stanoven na 

10 100 bodů a dle tab. 8 je tento potenciál vzhledem k hypotetickému ekologickému 

potenciálu hodnocen jako vysoký se zařazením do třídy 3. (viz. tab. 27). 

Tabulka 27 Reálný ekologický potenciál (R.E.P.) vápencového lomu Mokrá u Brna 

Součet 

(fn+fz+fj) 

Reduční bodový 

interval (RB) 

Reálný ekologický 

potenciál (R.E.P.) 

Slovní vyjádření 

potenciálu 

Zařazení 

do třídy 

5+1+1=7 900 10 100 vysoký 3 třída 
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4) Výpočet aktuální ekologické hodnoty (A.E.H.) a ekologického potenciálu biotopů 

(E.P.B.) 

Výpočet A.E.H. byl proveden na základě hodnocení aktuálních biotopů pomocí 

ekologických funkčních faktorů a vzorců: 

A.E.H1-n= ∑Ef1-14 x S1-n ; (viz tab. 28)                                                                                 (3) 

A.E.H. = ∑A.E.H1-n.; A.E.H. = 2 703,74bodů                                                                     (4) 

Celková aktuální ekologická hodnota území je ohodnocena 3 219,2 body a po úpravě 

aktuálních ekologických hodnot biotopů pomocí koeficientu ekologické změny dle vrozce: 

E.P.Bn = A.E.Hn x Ke  (viz tab.28)                                                                                     (5) 

E.P.B. = ∑E.P.Bn;  E.P.B. = 4 754,13 bodů                                                                        (6) 

je patrno, že celkový potenciál aktuálních biotopů vyskytujících se na odvalovém 

komplexu Ema by mohl dosahovat až 6 436,5 bodů (viz. tab. 28). 

Srovnáním celkového reálného ekologického potenciálu území a celkového 

ekologického potenciálu aktuálních biotopů (E.P.B  4 754,13 bodů vzhledem k R.E.P. 

10 100 bodů), které je znázorněno pomocí grafu 7, lze vyvodit, že funkce ekologická je 

aktuálními biotopy zajišťována na 47 %, což představuje zajištění průměrné (dle tab.  8 ). 

Tabulka 28 Aktuální ekologická hodnota (A.E.H.) a ekologický potenciálu biotopů (E.P.B.) vápencového 

lomu Mokrá u Brna 

Biotop (1-n) S  

(%  rozlohy) 
Ef1 Ef2 Ef3 Ef4 Ef5 Ef6 Ef7 Ef8 Ef9 Ef10 Ef11 Ef12 Ef13 Ef14 

A.E.H 

(body) 
K.e 

E.P.B. 

(body) 

L3.4 8,058 5 5 5 
   

4 5 5 4 5 5 4 5 418,98 2 837,97 

K3 0,312 2 4 4 
   

4 5 5 3 4 3 3 5 13,11 2 26,22 

K3 5,704 2 4 4 
   

3 4 5 2 4 3 3 5 222,45 2 444,91 

K3 1,782 5 5 5 
   

5 5 5 5 5 5 5 5 97,98 2 195,96 

T3.4 1,057 4 4 5 
   

4 4 5 3 4 3 3 5 46,49 2 92,98 

T3.4 0,457 5 5 5 
   

5 5 5 4 4 4 4 5 23,32 2 46,65 

V2.2 0,414 
   

4 3 3 1 2 5 0 2 1 1 5 11,18 1,8 20,12 

V2.1 0,938 
   

5 4 4 2 4 4 0 2 2 2 4 30,94 1,9 58,79 

V2.1 0,064 
   

4 4 4 4 5 
 

5 4 4 4 5 2,79 1,8 5,02 

K3+T3.4 3,828 4 5 5 
   

4 5 4 5 4 4 3 5 183,71 2 367,44 

K3+T3.4 1,992 3 5 5 
   

3 4 4 1 4 1 4 5 77,69 1,8 139,84 

K3+T3.4+XS1 2,786 4 5 5 
   

3 3 5 2 2 1 2 5 103,08 2 206,17 

XL5 0,340 5 5 5 
   

3 3 4 1 1 2 2 5 12,25 2 24,51 

XL6 3,989 5 4 5 
   

4 5 3 3 2 3 3 5 167,52 2 335,04 

XL6 2,702 5 5 5 
   

4 4 4 2 3 3 5 4 118,88 2 237,78 

XT4 0,376 4 3 4 
   

4 3 5 3 4 3 3 4 15,05 2 30,09 

XT7 7,801 2 4 4 
   

2 3 4 1 1 3 3 2 226,204 2 452,41 

XK2 5,001 5 5 5 
   

2 3 4 2 1 2 2 5 180,03 2 360,06 

XK3 1,092 3 3 5 
   

3 5 5 3 3 3 3 5 44,75 1,9 85,030 

XS4 1,157 4 4 5 
   

0 1 
 

0 
 

0 0 
 

16,20 1,8 29,17 

XS4 2,199 2 2 4 
   

1 2 4 0 1 1 0 4 46,19 1,8 83,14 

XS3 2,158 0 0 4 
   

1 2 
 

0 1 1 1 5 32,36 1,1 35,59 

XS1 0,957 2 0 5 
   

3 2 5 1 2 3 3 5 29,66 1,9 56,35 

XX5 44,839 0 0 5 
   

0 1 
 

0 0 1 1 5 582,906 1 582,91 

celkem 100 
              

2703,74 
 

4754,13 
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Graf 7 Srovnání R.E.P a E.P.B vápencového lomu Mokrá u Brna 

 

5) Výpočet původní ekologické hodnoty (P.E.H.) 

Zkoumáním různých historických pramenů, map a fotografií dokládajících stav území 

před počátkem ukládání hlušinového materiálu byly vylišeny celkem 3 typy biotopů (viz 

obr. 31 a 32). Jejich celková původní ekologická hodnota na základě hodnocení 

ekologických faktorů a vzorce (7) a (8) by dosahovala 3 230 bodů, viz tab. 29. 

P.E.H1-n= ∑Ef1-14 x S1-n ; (viz tab. 29)                                                                                  (7) 

P.E.H. = ∑P.E.H1-n.;  P.E.H. = 4782,18 bodů                                                                      (8) 

 

Tabulka 29 Původní ekologická hodnota vápencového lomu Mokrá u Brna 

 

Biotop (1-n) 
S 

(%rozlohy) 
Ef1 Ef2 Ef3 Ef4 Ef5 Ef6 Ef7 Ef8 Ef9 Ef10 Ef11 Ef12 Ef13 Ef14 

A.E.H 

(body) 

L3.4 60,765 5 5 5 

   

4 5 5 4 5 5 4 5 3159,78 

XT3 36,688 5 4 5 

   

4 5 3 3 2 3 3 5 1540,88 

X4.4 2,548 5 5 5 

  

 1 2 5 1 1 1 1 5 81,52 

Celkem 
      

 

        
4782,18 

 

Slovní popis biotopů je uveden v příloze č. 10.3. 
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Obrázek 31 Vyznačení původních biotopů na lokalitě dnešního vápencového lomu Mokrá u Brna, mapa z 

roku 1953, upraveno (zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/, 2/2012) 

 

Obrázek 32 Vyznačení lokality dnešního lomu Mokrá u Brna na historické mapě z 30 let 19. století  - III. 

vojenské mapování, upraveno (zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/, 2/2012) 
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Srovnáním aktuální a původní ekologické hodnoty území vápencového lomu Mokrá u 

Brna, (A.E.H. 2703,74 bodů vzhledem k P.E.H. 4 782,18 bodů) lze konstatovat, že 

nevratným antropogenním narušením území (viz. tab. 7) způsobené velkoplošnou těžbou 

nerostů je ekologická hodnota téměř poloviční, než ekologická hodnota původní. Znamená 

to tedy, že ekologická funkce území je výrazně pozměněna. Srovnání obou funkcí je 

znázorněno na grafu 8. 

 

 

Graf 8 Srovnání P.E.H. a A.E.H. vápencového lomu Mokrá u Brna 
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Hodnocení hospodářské funkce 

1) Stanovení hypotetického hospodářského potenciálu (H.H.P.) a reálného 

hospodářského potenciálu (R.H.P.) 

Hypotetické maximum bylo pro funkci hospodářskou stanoveno dle postupu uvedeném 

v kap.5.3 Jednotlivá maxima pro dílčí funkce jsou uvedena v tab. 30. 

Výpočet reálného hospodářského potenciálu byl proveden pomocí hodnocení 

hospodářských faktorů Hf1-Hf37 dílčích hospodářských funkcí. Kompletní výpočtová data 

jsou uvedena v příloze č. 10.5. Na řešeném území vápencového lomu Mokrá u Brna byly 

pro jednotlivé dílčí funkce stanoveny reálné hospodářské potenciály, přičemž území má 

vysoký potenciál pro funkci těžební (312 bodů) a lesnickou (270 bodů). Potenciál funkce 

průmyslové je průměrný (276 bodů). Na druhou stranu extrémně nízký reálný potenciál byl 

vypočten pro funkci dopravní a zemědělskou, viz tab. 30. Reálný potenciál pro zajištění 

pracovních míst je na řešené lokalitě vzhledem k hypotetickému potenciálu velmi nízký 

(97 bodů). Celkový reálný hospodářský potenciál pro všechny dílčí funkce území vychází 

jako nízký a je klasifikován třídou 5. 

Tabulka 30 Hypotetický a reálný hospodářský potenciál lomu Mokrá u Brna 

Dílčí hospodářská 

funkce 

H.H.P. 

(body) 

 (R.H.P.) 

(body) 

R.H.P.vzhledem 

k H.H.P. (%) 

R.H.P.  

(slovně) 
Třída 

těžební 500 312 62,40 vysoký 3 

průmyslová 500 276 55,20 průměrný 4 

zemědělská 300 4 1,33 extémně nízký 7 

lesnická 400 270 67,50 vysoký 3 

dopravní 400 4 1,00 extémně nízký 7 

pracovních míst 500 97 19,40 velmi nízký 6 

 Reálný hospodářský potenciál  nízký 5 

 

2)  Výpočet aktuální hospodářské hodnoty (A.H.H.)  

Aktuální hospodářské hodnoty dílčích hospodářských funkcí byly stanoveny dle 

hospodářských faktorů Hf1-Hf37 obdobným způsobem jako výpočet pro R.H.P. 

Na řešeném území vápencového lomu Mokrá u Brna byly vypočteny nejvyšší aktuální 

hospodářské hodnoty pro funkci těžební (240 bodů), zbývající dílčí funkce vykazují velice 

nízké hodnoty, což poukazuje na fakt, že celková aktuální hodnota území je dle tab. 14 

vzhledem ke svému hospodářskému potenciálu snížená a lokalita, v takovém stavu v jakém 

se dnes nachází, vykazuje nízké nebo průměrné aktuální ekonomické hodnoty, tento fakt je 
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patrný i z grafu 9. Například funkce těžební, kdy aktuální stav lokality zajišťuje tuto funkci 

na 77 % (2. třída). Rozšířením a intenzifikací těžby by se reálný potenciál těžební funkce 

dal využívat téměř 100%, viz tab. 31. Srovnání tříd A.H.H. a R.H.P. je demonstrováno na 

grafu 9. 

3)  Výpočet původní hospodářské hodnoty (P.H.H.) 

Postup pro výpočet P.H.H. byl totožný s výpočtem A.H.H. Na území vápencového 

lomu Mokrá u Brna byly dle dostupných materiálů a historických pramenů vypočteny dílčí 

hospodářské funkce a dle výsledků, jež jsou uvedeny příloze č. 10.5, dosahovala 

nejvyšších hodnot před započetím dobývání funkce lesnická (392 bodů) naopak 

průmyslová nebo těžební zde nebyla realizována (0 bodů), viz druhý sloupec tab. 31. 

Srovnáním aktuálních a původních hospodářských hodnot území docházíme k výsledku, 

že území vzniklé těžbou vápence je mnohem více zhodnotitelné pro funkci těžební a 

průmyslovou, naopak daleko méně pak pro funkci lesnickou nebo zemědělskou. 

 

Tabulka 31 Původní a aktuální hospodářská hodnota lomu Mokrá u Brna 

Dílčí hospodářská 

funkce 

P.H.H. 

(body) 

A.H.H. 

(body) 

 R.H.P. 

(body) 

A.H.H.vzhledem 

k R.H.P. (%) 

Zajištění 

(slovně) 

Tříd

a 

těžební 0 240 312 76,92 velmi vysoké 2 

průmyslová 0 20 276 7,25 nedostatečné 7 

zemědělská 6 1 4 25,00 nízké 6 

lesnická 392 49 270 18,15 nízké 6 

dopravní 0 2 4 50,00 průměrné 4 

pracovních míst 2 52 97 53,61 průměrné 4 

 Aktuální hospodářská hodnota  snížená 5 

 

 
 

Graf 9 Srovnání tříd A.H.H. a R.H.P. lomu Mokrá u Brna 
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Hodnocení společenské funkce 

1) Stanovení hypotetického společenského potenciálu (H.S.P.) a reálného 

společenského potenciálu (R.S.P.) 

Hypotetické maximum bylo pro funkci společenskou stanoveno dle postupu uvedeném 

v kap.5.4. Jednotlivá maxima pro dílčí funkce jsou uvedena v tab. 32. 

Výpočet reálného společenského potenciálu byl proveden pomocí hodnocení 

společenských faktorů Sf1-Sf55 dílčích společenských funkcí. Kompletní výpočtová data 

jsou uvedena v příloze č. 10.5. Na lokalitě vápencového lomu Mokrá u Brna byly pro 

jednotlivé dílčí funkce stanoveny reálné společenské potenciály, přičemž území má 

zvýšený reálný potenciál pro funkci rekreační (443 bodů) a snížený pro funkci kulturně-

edukační (210 bodů) a environmentální (940 bodů). Potenciál funkce sídelní je nulový viz 

tab. 32. Celkový reálný společenský potenciál pro všechny dílčí funkce území vychází jako 

nízký a je klasifikován třídou 5. 

 

Tabulka 32 Hypotetický a reálný společenský potenciál vápencového lomu Mokrá u Brna 

Dílčí hospodářská 

funkce 

H.S.P. 

(body) 

 R.S.P. 

(body) 

R.S.P.vzhledem 

k H.S.P. (%) 

R.S.P.  

(slovně) 
Třída 

sídelní 500 0 0 extrémně nízký 7 

rekreační 640 443 69,22 vysoký 3 

kulturně-edukační 600 210 35,00 snížený 5 

environmentální 3000 940 31,33 snížený 5 

 Reálný společenský potenciál  nízký 5 

 

2)  Výpočet aktuální společenské hodnoty (A.S.H.)  

Aktuální společenské hodnoty dílčích společenských funkcí byly stanoveny dle 

společenských faktorů Sf1-Sf55 obdobným způsobem jako výpočet pro R.S.P. 

Na řešeném území vápencového lomu Mokrá u Brna byly vypočteny aktuální společenské 

hodnoty funkce rekreační, která vykazuje nedostatečné aktuální hodnoty vzhledem ke 

svému reálnému potenciálu, funkce kulturně-edukační, která vykazuje průměrné aktuální 

hodnoty a funkce environmentální vykazuje hodnoty nízké. Funkce sídelní nebyla v tomto 

případě hodnocena, neboť její aktuální i potenciální hodnota je nulová (viz graf 10). 

Celková aktuální společenská hodnota území je (dle tab. 17) vzhledem k hospodářskému 

potenciálu nízká (6 třída). Lokalita, ve stavu v jakém se dnes nachází, vykazuje spíše 

průměrné až nedostatečné aktuální společenské hodnoty, viz tab.33. 
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3)  Výpočet původní společenské hodnoty (P.H.H.) 

Postup pro výpočet P.S.H. byl totožný s výpočtem A.S.H. Na území vápencového lomu 

Mokrá u Brna byly dle dostupných materiálů a historických pramenů vypočteny dílčí 

hospodářské funkce a dle výsledků, jež jsou uvedeny příloze č. 10.5, dosahovala 

nejvyšších hodnot před těžbou vápence funkce rekreační, ale i ta byla velice nízká (60 

bodů) a funkce environmentální (196 bodů) naopak funkce kulturně-edukační a sídelní zde 

nebyly zajištěny (0 bodů), viz druhý sloupec tab. 33. Srovnání A.H.H. a R.H.P. je 

demonstrováno na grafu 10. 

Srovnáním aktuálních a původních společenských hodnot území (viz tab. 33) 

docházíme k výsledku, že území vzniklé dobýváním nerostných surovin v tomto 

konkrétním případě je v dnešní podobě mnohem více zhodnotitelné pro funkci kulturně-

edukační než území, jež zde bylo původně, ale funkce rekreační a environmentální naopak 

oproti původním hodnotám je zajištěna méně. 

Tabulka 33 Původní a aktuální společenská hodnota vápencového lomu Mokrá u Brna 

Dílčí hospodářská 

funkce 

P.S.H. 

(body) 

A.S.H. 

(body) 

 R.S.P. 

(body) 

A.S.H.vzhledem 

k R.S.P. (%) 

Zajištění 

(slovně) 
Třída 

sídelní 0 0 0 x x x 

rekreační 60 52 443 11,74 nedostatečné 7 

kulturně-edukační 0 120 210 57,14 průměrné 4 

environmentální 196 130 940 13,83 nedostatečné 7 

 Aktuální společenská hodnota nízká 6 

 

 
 

Graf 10 Srovnání tříd A.S.H. a R.S.P. vápencového lomu Mokrá u Brna 
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5.5.3. Úložiště elektrárenských popílků – Třinec 

 

1) Vylišení biotopů pro stanovení funkce ekologické 

Na řešeném území úložiště elektrárenských popílků Třinec bylo vylišeno celkem 24 

aktuálních biotopů. Výčet biotopů udává tab. 34. a obr. 33. 

Tabulka 34 Výčet biotopů a jejich rozlohy úložiště elektrárenských popílků Třinec 

Číslo 

biotopu 

Označení 

biotopu 
Název biotopu 

Rozloha 

(m
2
) 

Procentuální 

podíl rozlohy 

(%) 

1 L1 Mokřadní olšiny 2963 1,103 

2 XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin v krajině 3544 1,319 

3 XK2 Lada s křovinnými porosty a stromy 2856 1,063 

4 XL5  Paseky, les po výsadbě a renaturalizační výsadby dřevin 32927 12,259 

5 XV1 Vegetace nových vodních ploch 7780 2,897 

6 XT5 Bylinné porosty náspů dopravních staveb a zemních hrází 32775 12,202 

7 XV3 Odvodňovací kanály 1090 0,406 

8 XK4 
Pionýrská dřevinná vegetace nekultivovaných 

antropogenních ploch 84981 31,639 

9 X4.5 

Bylinné a křovinné porosty na opuštěných 

degradovaných plochách, nerekultivovaných haldách a 

skládkách 99684 37,112 

 
Celkem 

 

268600 

  

2) Stanovení ekologického hypotetického potenciálu (H.E.P.) 

Hypotetický ekologický potenciál byl stanoven na 11 000 bodů,viz kap. 5.2. 

3) Výpočet reálného ekologického potenciálu (R.E.P.)  

Reálný ekologický potenciál byl vypočten na základě redukčních faktorů a vzorců: 

RB =  interval dle (fn+fz+fj), RB = interval dle  (3+3+2) = 8, RB = 1 100                     (2) 

R.E.P. = 11 000 – 1100 ;  R.E.P. =  9 900                                                                        (1) 

Celkový reálný ekologický potenciál úložiště byl stanoven na  9 900 bodů a dle tab.8 je 

tento potenciál vzhledem k hypotetickému ekologickému potenciálu hodnocen jako 

průměrný se zařazením do třídy 4. (viz. tab.35). 
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Tabulka 35 Reálný ekologický potenciál (R.E.P.) úložiště elektrárenských popílků Třinec 

Součet 

(fn+fz+fj) 

Reduční bodový 

interval (RB) 

Reálný ekologický 

potenciál (R.E.P.) 

Slovní vyjádření 

potenciálu 

Zařazení 

do třídy 

3+3+2=8 1100 9 900 průměrný 4 třída 

 

4) Výpočet aktuální ekologické hodnoty (A.E.H.) a ekologického potenciálu biotopů 

(E.P.B.) 

Výpočet A.E.H. byl proveden na základě hodnocení aktuálních biotopů pomocí 

ekologických funkčních faktorů a vzorců: 

A.E.H1-n= ∑Ef1-14 x S1-n ; (viz tab.36)                                                                                 (3) 

A.E.H. = ∑A.E.H1-n.; A.E.H. = 2 893,7 bodů                                                                     (4) 

Celková aktuální ekologická hodnota území je ohodnocena 3 219,2 body a po úpravě 

aktuálních ekologických hodnot biotopů pomocí koeficientu ekologické změny dle vzorce: 

E.P.Bn = A.E.Hn x Ke  (viz tab.36)                                                                                     (5) 

E.P.B. = ∑E.P.Bn;  E.P.B. = 5 498,47                                                                                 (6) 

je patrno, že celkový potenciál aktuálních biotopů vyskytujících se na odvalovém 

komplexu Ema by mohl dosahovat až 5 498,47 bodů (viz. tab. 36). 

Tabulka 36 Aktuální ekologická hodnota (A.E.H.) a ekologický potenciálu biotopů (E.P.B.) úložiště 

elektrárenských popílků Třinec 

Biotop (1-n) S 

(%rozlohy) 
Ef1 Ef2 Ef3 Ef4 Ef5 Ef6 Ef7 Ef8 Ef9 Ef10 Ef11 Ef12 Ef13 Ef14 

A.E.H 

(body) 
K.e 

E.P.B. 

(body) 

L1 1,103 5 5 5 
   

5 5 5 2 2 3 4 5 50,74 2 101,488 

XL1 1,319 1 1 4 
   

3 3 4 2 2 3 4 5 42,22 2 84,444 

XK2 1,063 1 3 4 
   

2 2 4 4 1 1 0 5 28,71 2 57,412 

XL5 12,259 3 1 3 
   

3 3 4 1 1 2 3 5 355,5 2 711,008 

XV1 2,897 
   

4 3 3 3 4 5 0 5 4 4 5 115,86 2 231,721 

XT5 12,202 1 1 4 
   

2 2 4 0 1 2 2 5 292,85 2 585,704 

XV3 0,406 1 3 4 
   

2 4 2 0 1 1 1 5 9,74 2 19,479 

XK4 31,639 3 3 3 
   

3 4 3 4 3 3 1 5 1107,35 1,9 2103,96 

X4.5 37,112 1 1 3 
   

2 2 4 0 4 1 1 5 890,7 1,8 1603,257 

Celkem 
               

2 893,7  5498,476 
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Srovnáním celkového reálného ekologického potenciálu území a celkového 

ekologického potenciálu aktuálních biotopů (E.P.B 5 498,47 bodů vzhledem k R.E.P. 

9 900 bodů), které je znázorněno pomocí grafu 11, lze vyvodit, že funkce ekologická je 

aktuálními biotopy zajišťována na 55 %, což představuje zajištění průměrné (dle tab. 8) 

 

 

Graf 11 Srovnání R.E.P a E.P.B úložiště elektrárenských popílků Třinec 

 

 
 

Obrázek 33 Vyznačení aktuálních biotopů na řešené lokalitě úložiště elektrárenských popílku Třinec, 

mapa z roku 2009, upraveno (zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/, 2/2012) 
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5) Výpočet původní ekologické hodnoty (P.E.H.) 

Zkoumáním různých historických pramenů, map a fotografii dokládající stav území 

před počátkem ukládání hlušinového materiálu byly vylišeny celkem 7 typů biotopů. Jejich 

celková původní ekologická hodnota na základě hodnocení ekologických faktorů a vzorce 

(7) by dosahovala 3 450,44bodů, viz tab. 37. Slovní popis biotopů je uveden v příloze 

č.10.3. 

 

P.E.H1-n= ∑Ef1-14 x S1-n ; (viz tab. 37)                                                                                 (7) 

P.E.H. = ∑P.E.H1-n.;  P.E.H. = 3 450,44 bodů                                                                     (8) 

 

Tabulka 37 Původní ekologická hodnota úložiště elektrárenského popílku Třinec 

Biotop (1-n) 

S 

(%rozlohy

) 

Ef1 Ef2 Ef3 Ef4 Ef5 Ef6 Ef7 Ef8 Ef9 Ef10 Ef11 Ef12 Ef13 Ef14 
A.E.H 

(body) 

R1.2 0,149 5 5 5       4 5 5 3 4 4 3 5 7,167 

L1 1,4 5 5 5       4 5 5 2 4 4 3 5 65,793 

M1.5 3,856 5 5 5       4 4 5 3 3 4 3 5 177,338 

T.1.1 10,461 5 5 5       4 4 5 3 3 4 3 5 481,202 

XL1 5,167 5 5 5       3 4 5 0 3 3 2 5 206,642 

XT3 47,747 5 5 5       2 3 5 0 1 1 1 5 1575,646 

X4.4 31,222 5 5 5       1 2 5 0 1 1 0 5 936,657 

Celkem 

      

 

        
3 450,44 

 

 

 

Obrázek 34 Vyznačení jednotlivých biotopů na řešené lokalitě úložiště elektrárenských popílku Třinec, 

mapa z roku 1958, upraveno (zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/, 2/2012) 
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Srovnáním aktuální a původní ekologické hodnoty území úložiště popílků  v Třinci, 

(A.E.H 2 893,675 bodů vzhledem k P.E.H. 3 450,44 bodů) lze konstatovat, že mírným 

antropogenním narušením území (viz tab. 7), způsobené ukládáním elektrárenských 

odpadů v minulosti, je ekologická hodnota území velice podobná ekologické hodnotě 

původní. Srovnání obou funkcí je znázorněno pomocí grafu 12. 

 

Graf 12 Srovnání P.E.H. a A.E.H. úložiště elektrárenských popílků Třinec 
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Hodnocení hospodářské funkce 

1) Stanovení hypotetického hospodářského potenciálu (H.H.P.) a reálného 

hospodářského potenciálu (R.H.P.) 

Hypotetické maximum bylo pro funkci hospodářskou stanoveno dle postupu uvedeném 

v kap.5.3. Jednotlivá maxima pro dílčí funkce jsou uvedena v tab. 38. 

Výpočet reálného hospodářského potenciálu byl proveden pomocí hodnocení 

hospodářských faktorů Hf1-Hf37 dílčích hospodářských funkcí. Kompletní výpočtová data 

jsou uvedena v příloze č. 10.6. Na řešeném úložišti elektrárenských popílků Třinec byly 

pro jednotlivé dílčí funkce stanoveny reálné hospodářské potenciály, přičemž území má 

vysoký potenciál pro funkci lesnickou (280 bodů) a zemědělskou (200 bodů). Potenciál 

funkce průmyslové je průměrný (275 bodů). Na druhou stranu extrémně nízký reálný 

potenciál byl vypočten pro funkci dopravní, viz tab. 37. Reálný potenciál pro zajištění 

pracovních míst je na řešené lokalitě vzhledem k hypotetickému potenciálu extrémně nízký 

(2 body). Celkový reálný hospodářský potenciál pro všechny dílčí funkce území vychází 

jako nízký a je klasifikován třídou 5. 

Tabulka 38 Hypotetický a reálný hospodářský potenciál úložiště Třinec 

Dílčí hospodářská 

funkce 

H.H.P. 

(body) 

 (R.H.P.) 

(body) 

R.H.P.vzhledem 

k H.H.P. (%) 

R.H.P.  

(slovně) 
Třída 

těžební 500 80 16 velmi nízký 6 

průmyslová 500 275 55 průměrný 4 

zemědělská 300 200 66,67 vysoký 3 

lesnická 400 280 70,00 vysoký 3 

dopravní 400 4 1,00 extémně nízký 7 

pracovních míst 500 2 0,40 extémně nízký 7 

 Reálný hospodářský potenciál  nízký 5 

 

2)  Výpočet aktuální hospodářské hodnoty (A.H.H.)  

Aktuální hospodářské hodnoty dílčích hospodářských funkcí byly stanoveny dle 

hospodářských faktorů Hf1-Hf37 obdobným způsobem jako výpočet pro R.H.P. 

Na řešeném území úložiště elektrárenských popílků Třinec byly vypočteny nejvyšší 

aktuální hospodářské hodnoty pro funkci průmyslovou (65 bodů), zbývající dílčí funkce 

vykazují velice nízké až nulové hodnoty, což poukazuje na fakt, že celková aktuální 

hodnota území je (dle tab. 14) vzhledem ke svému hospodářskému potenciálu nízká a 

lokalita, v takovém stavu v jakém se dnes nachází, vykazuje spíše nízké až nedostatečné 
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aktuální ekonomické hodnoty. Srovnání A.H.H. a R.H.P. je demonstrováno na grafu 13. 

Příkladem je funkce lesnická, kdy aktuální stav lokality zajišťuje tuto funkci pouze na 

12%. Cíleným lesnickým plánem je možné tuto funkci využívat v budoucnu až na 100%, 

viz tab. 39. 

3)  Výpočet původní hospodářské hodnoty (P.H.H.) 

Postup pro výpočet P.H.H. byl totožný s výpočtem A.H.H. Na území úložiště 

elektrárenských popílků Třinec byly dle dostupných materiálů a historických pramenů 

vypočteny dílčí hospodářské funkce a dle výsledků, jež jsou uvedeny příloze č. 10.6 

dosahovala nejvyšších hodnot před ukládáním popílkových směsí funkce zemědělská (160 

bodů) naopak průmyslová nebo těžební zde nebyla realizována (0 bodů), viz 2. sl. tab. 39. 

Srovnáním aktuálních a původních hospodářských hodnot území docházíme k výsledku, 

že území vzniklé ukládáním popílkových směsí je mnohem více zhodnotitelné pro funkci 

průmyslovou a lesnickou, naopak daleko méně pak pro funkci zemědělskou. 

 

Tabulka 39  Původní a aktuální hospodářská hodnota úložiště elektrárenských popílků Třinec 

Dílčí hospodářská 

funkce 

P.H.H. 

(body) 

A.H.H. 

(body) 

 R.H.P. 

(body) 

A.H.H.vzhledem 

k R.H.P. (%) 

Zajištění 

(slovně) 
Třída 

těžební 0 0 80 0,00 nedostatečné 7 

průmyslová 0 65 275 23,64 nízké 6 

zemědělská 160 0 200 0,00 nedostatečné 7 

lesnická 11 34 280 12,14 nedostatečné 7 

dopravní 2 2 4 50,00 průměrné 4 

pracovních míst 2 1 2 50,00 průměrné 4 

 Aktuální hospodářská hodnota nízká 6 

 

 
 

Graf 13 Srovnání tříd A.H.H. a R.H.P. úložiště elektrárenských popílků Třinec 
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Hodnocení společenské funkce 

1) Stanovení hypotetického společenského potenciálu (H.S.P.) a reálného 

společenského potenciálu (R.S.P.) 

Hypotetické maximum bylo pro funkci společenskou stanoveno dle postupu uvedeném 

v kap.5.4. Jednotlivá maxima pro dílčí funkce jsou uvedena v tab. 40. 

Výpočet reálného společenského potenciálu byl proveden pomocí hodnocení 

společenských faktorů Sf1-Sf55 dílčích společenských funkcí. Kompletní výpočtová data 

jsou uvedena v příloze č. 10.6.  Na lokalitě úložiště elektrárenských popílků Třinec byly 

pro jednotlivé dílčí funkce stanoveny reálné společenské potenciály, přičemž území má 

velmi vysoký reálný potenciál pro funkci rekreační (489 bodů) a velmi nízký pro funkci 

kulturně-edukační (140 bodů) a environmentální (582 bodů). Potenciál funkce sídelní je 

nulový viz tab. 40.  Celkový reálný společenský potenciál pro všechny dílčí funkce území 

vychází jako nízký a je klasifikován třídou 5. 

 

Tabulka 40 Hypotetický a reálný společenský potenciál úložiště Třinec 

Dílčí hospodářská 

funkce 

H.S.P. 

(body) 

 R.S.P. 

(body) 

R.S.P.vzhledem 

k H.S.P. (%) 

R.S.P.  

(slovně) 
Třída 

sídelní 500 0 0 extrémně nízký 7 

rekreační 640 489 76,41 velmi vysoký 2 

kulturně-edukační 600 140 23,33 velmi nízký 6 

environmentální 3000 582 19,40 velmi nízký 6 

 Reálný společenský potenciál  nízký 5 

 

2)  Výpočet aktuální společenské hodnoty (A.S.H.)  

Aktuální společenské hodnoty dílčích společenských funkcí byly stanoveny dle 

společenských faktorů Sf1-Sf55 obdobným způsobem jako výpočet pro R.S.P. 

Na řešeném území úložiště elektrárenských popílků Třinec byly vypočítány aktuální 

společenské hodnoty funkce rekreační, která vykazuje snížené aktuální hodnoty vzhledem 

ke svému reálnému potenciálu, funkce kulturně-edukační, která vykazuje nedostatečné 

aktuální hodnoty a funkce environmentální vykazuje hodnoty taktéž nedostatečné. Funkce 

sídelní nebyla v tomto případě hodnocena, neboť její aktuální i potenciální hodnota je 

nulová viz graf 14 a obr. 40. Celková aktuální společenská hodnota území je (dle tab. 17) 

vzhledem ke svému hospodářskému potenciálu nízká (6. třída) a lokalita, v takovém stavu 

v jakém se dnes nachází, vykazuje spíše snížené až nedostatečné aktuální společenské 

hodnoty. 
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3)  Výpočet původní společenské hodnoty (P.S.H.) 

Postup pro výpočet P.S.H. byl totožný s výpočtem A.S.H. Na území úložiště 

popílkových směsí byly dle dostupných materiálů a historických pramenů vypočteny dílčí 

společenské funkce a dle výsledků, jež jsou uvedeny příloze č. 10.6 dosahovala nejvyšších 

hodnot před vybudováním úložiště funkce rekreační, ale i ta byla velice nízká (54 bodů) a 

funkce environmentální (20 bodů) naopak funkce kulturně-edukační a sídelní zde nebyly 

zajištěny (0 bodů), viz druhý sloupec tab. 41. 

Srovnáním aktuálních a původních společenských hodnot docházíme k výsledku, že 

území vzniklé ukládáním popílkových směsí, je v dnešní podobě mnohem více 

zhodnotitelné pro funkci rekreační a kulturně-edukační než území, jež zde bylo původně, 

ale funkce environmentální naopak oproti původním hodnotám je zajištěna méně.  

 

Tabulka 41  Původní a aktuální společenská hodnota úložiště elektrárenských popílků Třinec 

Dílčí hospodářská 

funkce 

P.S.H. 

(body) 

A.S.H. 

(body) 

 R.S.P. 

(body) 

A.S.H.vzhledem 

k R.S.P. (%) 

Zajištění 

(slovně) 
Třída 

sídelní 0 0 0 x x x 

rekreační 54 165 489 33,74 snížené 5 

kulturně-edukační 0 15 140 10,7 nedostatečné 7 

environmentální 20 6 582 1,03 nedostatečné 7 

 Aktuální společenská hodnota území       nízká 6 

 

 
 

Graf 14 Graf 14 Srovnání tříd A.S.H. a R.S.P. úložiště elektrárenských popílků Třinec 
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5.6. Návrh mapové aplikace pro možnost publikace získaných dat 

 

Součástí disertační práce je rovněž návrh webové aplikace, která by byla řešena online 

formou v rámci internetového rozhraní. Cílem webové aplikace je vytvoření relevantních 

nástrojů pro evidenci, výpočty a správu dat pro stanovení funkčního potenciálu území. 

Základní myšlenka mapové aplikace je postavena na možnosti vytváření různých 

mapových kompozic v širší síti uživatelů, kteří by pomocí linií, polygonů, případně bodů 

mohli řešené území lokalizovat a vymezit v něm dílčí územní jednotky (například pro 

potřeby funkce ekologické - jednotky charakteru biotopů). Vytvořeným prvkům se dále 

přiřadí jedinečný název, který bude sloužit pro identifikaci prvku v dalších krocích 

hodnocení FUPO. Pomocí formuláře pro výpočet ekologické, hospodářské nebo 

společenské funkce území, kde budou zadány elementární atributy vytvořeným prvkům, a 

rovněž pomocí implementovaných vzorců pro výpočet FUPO, budou moci uživatelé 

hodnotit území v aktuálních nebo původních podmínkách. 

Vytvořené mapové kompozice pak bude možno prohlížet nad tematickými mapami 

jiných mapových serverů prostřednictvím WMS služeb. Aplikace by měla rovněž 

poskytovat základní informace o majetkoprávních charakteristikách řešených území 

prostřednictvím katastru nemovitostí. Mapové kompozice budou moci uživatelé po 

přihlášení do systému ukládat a případně dále upravovat, tisknou a publikovat. Součástí by 

měla být vytvořena funkce měření plochy a vzdálenosti. 

Realizaci navržené mapové aplikace provádí tým na institutu geoinformatiky VŠB-TUO 

a hlavním řešitelem je Bc. Vojtěch Dubrovský. 

S ohledem na návrh byla zvolena webová aplikace, jejímž základem je platforma 

s pracovním názvem Ligeo (znázorněná  na obr. 35), která umožňuje vytvářet prostředí pro 

více uživatelů. Platforma je postavena na architektuře klient-server. Na straně klienta 

slouží jako kompatibilní internetový prohlížeč a na straně serveru jsou vytvořeny procesy 

zajišťující hladký běh aplikace. 
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Obrázek 35 Schéma platformy Ligeo 

Webová aplikace mát základ v open source mapovém serveru univerzity v Minnesotě v 

licenci GNU a stavebním kamenem platformy je jádro, které zajišťuje uložení veškerých 

atributů vztahujících se k jednotlivým projektům. Uživatel může provádět nastavení 

jednotlivých řešených projektů (plánů) vztahujících se k řešenému území v admin prostředí 

(obr. 36), kde je možné stanovit řešenou oblast, přiřadit práva pro prohlížení a editaci dat a 

slovně popsat problematiku řešeného území. Jakmile je plán založen, uživatel má možnost 

vstoupit na webovou stránku mapové aplikace s konkrétním plánem. 

 

Obrázek 36 Ukázka přidání plánu webové aplikace po přihlášení uživatelem (zdroj: 

http://admin.mapy.mostar.cz, 5/2012) 

Po přihlášení v mapové aplikaci má uživatel k dispozici záložky obsahující nástroje pro 

možnost prohlížená, správy a výpočtu dat. Uživatel může využít například nástrojů pro 

editaci (linie, polygony nebo body) a zakreslit potřebné prvky do mapy (viz. obr. 37). 
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Těmto prvkům je přiřazen název (například kód biotopů), s kterým je následně pracováno 

pro účely výpočtu ekologické funkce území.  

 

Obrázek 37 Ukázka uživatelského prostředí navrhované webové aplikace s vyznačeným prostorem 

vápencového lomu Mokrá u Brna (zdroj: http://admin.mapy.mostar.cz, 5/1012) 

Navrhovaná mapová webová aplikace rovněž umožňuje vkládání hodnot získaných 

terénním šetřením pro potřebu výpočtu funkčního potenciálu území. Vložením dat do 

předem vytvořených atributových tabulek, je v rámci předvolených matematických operací 

možno provést výpočet základních funkcí území (aktuální hodnoty i potenciální hodnoty), 

viz obr. 38. 

 

Obrázek 38 Ukázka výpočtu aktuální hospodářské hodnoty a hospodářského potenciálu vápencového 

lomu Mokrá u Brna po přihlášení uživatelem (zdroj: http://admin.mapy.mostar.cz, 5/2012) 
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6. DISKUSE 

6.1. Srovnání nového metodického postupu s jinými metodikami 

 

V rámci předkládané disertační práce byl představen nový metodický postup s názvem 

hodnocení Funkčního Potenciálu území (zkráceně hodnocení FUPO), kterým jsou pomocí 

expertního ohodnocení řešena území z hlediska jejich reálných potenciálů základních 

funkcí území, jimiž byly stanoveny funkce ekologická, hospodářská a společenská. 

Funkčním potenciálem území se rozumí maximálně možné polyfunkční využití území 

s ohledem na ochranu přírody a krajiny a míru antropogenního ovlivnění. Součástí nového 

postupu je taktéž výpočet aktuálních funkčních hodnot, které území vykazuje v reálném 

aktuálním čase, například po těžbě nebo po rekultivaci a původních funkčních hodnot, 

které jsou odvozeny z historických podkladů a charakterizují území například před 

realizací těžby, ukládáním odpadů a podobných významných antropogenních zásahů. 

Srovnáním těchto dvou hodnot (původních a aktuálních) lze dojít k závěru, zdali a v jakém 

rozsahu bylo území funkčně pozměněno.  

Přínosem tohoto navrhovaného metodického postupu by měla být zejména možnost 

stanovit nejvhodnější alternativu dalšího polyfunkčního využití území a možnost porovnat 

efektivitu provedených rekultivačních akcí vzhledem k původním hodnotám, přičemž 

úkolem práce nebylo finanční vyjádření jednotlivých potenciálů v peněžitě formě. 

Důležitým aspektem v hodnocení funkčního potenciálu území je uvědomění si 

základních pohledů na řešené území a to pohledu ekosystémového, antropocentrického či 

kombinovaně (Sklenička, 2003). Někteří autoři rozlišují funkce území pouze z hlediska 

využití území ve prospěch člověka, například Havrlant & Buzek (1985) dělí funkce území 

na výrobní, obytnou a rekreační, jiní uvažují o diferenciačním faktoru, který dělí funkce 

území na rurální (venkovské) a městské (Trnka, 2006). Tato rozdělení bez ohledu na 

přírodu a krajinu ovšem zcela neodráží komplexně pojatou polyfunkcionalitu území. 

V navrhovaném postupu bylo zvoleno rozdělení funkcí území na základní kategorie funkce 

ekologické (ekosystémové pojetí), hospodářské (antropocentrické pojetí) a společenské 

(kombinované pojetí). Tyto základní kategorie byly dále rozlišeny na dílčí funkce území, 

přičemž nový postup byl sestaven tak, aby odrážel všechny důležité funkce, které se 

v území mohou vyskytovat. 
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Ekologickou funkci území je možno hodnotit dle nového postupu na základě rozdělení 

území na dílčí části, neboli biotopy, neboť biotop nejlépe vystihuje abiotické prostředí a 

organismy v tomto prostředí žijící (Sklenička, 2003).  

Biotopové rozdělení území využívají ve své metodice taktéž například Seják & Dejmal 

(2003), kteří se zaměřili na hodnocení a oceňování biotopů České republiky pomocí 

,,Modifikované Hessenské metody“. Tato metodika je založena na srovnávání ekologické 

kvality biotopů, neboť se předpokládá, že biotopy jsou nositeli ekologických funkcí a čím 

vyšší bude jejich hodnota, tím lépe budou tyto funkce plnit. Hodnocení se skládá ze tří 

kroků. Prvním je relativní ohodnocení typů biotopů na základě osmi charakteristik, z nichž 

první čtyři představují ekologické charakteristiky (diverzita druhů, diverzita struktur, 

zralost a přirozenost), kdežto druhé čtyři se vztahují ke vzácnosti nebo ohroženosti typu 

biotopu (vzácnost typu biotopu, vzácnost druhů typu biotopu, zranitelnost a ohroženost 

množství a kvality typu biotopu). Tyto biotopy byly rozděleny na dvě podskupiny – 

přírodní a přírodě blízké, které jsou, až na výjimky převzaty z mapování Natury 2000 a 

přírodě vzdálené a cizí, které byly pro tento účel nově nadefinované, protože Natura 2000 

je nerozlišuje dostatečně podrobně. U každého typu biotopu je ohodnoceno zmíněných 

osm charakteristik jedním až šesti body a spočítána výsledná relativní hodnota na 1m
2
 své 

plochy. 0 bodů mají zcela antropogenní biotopy např. betony, zastavěné plochy, apod., 

zatímco nejvyšších hodnot 80 bodů/m2 mají nejkvalitnější přírodní biotopy. Následně je 

přepočítána bodová hodnota skutečnou rozlohou daného biotopu v terénu.  

Autoři Modifikované Hessenské metody hodnotili mimo jiné biotopy z hlediska míry 

antropogenního narušení potenciální plnosti a funkcí ekosystému daného biotopu (Seják & 

Dejmal, 2003), což se jeví jako podobná myšlenka nově navrhovaného metodického 

postupu hodnocení FUPO, ale jak se v porovnávané metodice dále uvádí na příkladech, 

není toto hodnocení antropogenního narušení výsledkem srovnání rozdílu hodnoty biotopu 

před narušením (před těžbou) a po rekultivaci (po těžbě), čehož se chce dosáhnout 

postupem FUPO, nýbrž rozdílu hodnot území po těžbě a po provedené rekultivaci. 

Provedením tohoto srovnání hodnot území pravděpodobně ve většině případů musí dojít ke 

konstatování, že jakákoliv provedená rekultivace bude dosahovat vyšších hodnot než 

území těsně po ukončení těžebních aktivit. Myšlenka je demonstrována na konkrétním 

příkladu ,,Opatření č.1“,viz dále,  které uvádí Seják & Dejmal (2003).  
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Opatření č. 1 – Sanace a rekultivace kamenolomu Košťálov. Rekultivace spočívala v technických 

úpravách v roce 2000 (zaplnění plata lomu výsypkou prosívkového materiálu, očištění lomové stěny od 

uvolněných kamenů a obnovení vegetačního krytu hydroosevem), které umožnily následné zalesnění 

devastovaného prostoru v roce 2001 a s pokračováním v zajišťování lesních porostů v dalších letech. Na 

celkové ploše 620 000 m
2
 byla měněna struktura biotopů takto: Biotopy XS1 (nové kamenolomy, hliníky a 

pískovny), X4.1 (bylinné porosty na rekultivovaných haldách a výsypkách) a XX3.5 (průmyslové a 

skladové objekty) byly nahrazeny biotopy  T1.1 (mezofilní ovsíkové louky),  K3 (vysoké mezofilní a 

xerofilní křoviny), XK2 (pionýrská vegetace opuštěných kamenolomů, hliníků, pískoven a odvalů) a L9.1 

(horské třtinové smrčiny), čímž se zvýšila bodová hodnota území o 10 045 000 bodů.  

 

Dle výše popsaného příkladu, vznikají rekultivacemi biotopy s označení T1.1, K3 nebo 

L9.1, což jsou, dle kódovacího schématu, biotopy přírodní nebo přírodě blízké. Takto je, 

ale na antropogenně vzniklých plochách těžké vzniklé biotopy klasifikovat, neboť míra 

ovlivnění vzniku biotopu a ostatních vstupujících faktorů je značná. Například biotopy 

s označením L 9.1, což jsou horské třtinové smrčiny, dle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et 

al. 2001) se vyskytují spíše na svazích a vrcholech kopců v supramontánním stupni v 

nadmořské výšce (950–)1100–1350 m a tvoří horní hranici lesa. Z hlediska vegetace jsou 

zastoupeny montánní druhy Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata  

a Vaccinium myrtillus. a mechové patro je dobře vyvinuto a dosahuje pokryvnosti až 90 %. 

Z tohoto pohledu je těžké předpokládat, že rekultivovaná společenstva budou mít tento 

charakter (i když úplně vyloučit to nelze), spíše by se tento biotop dal hodnotit např. jako 

biotop přírodě vzdálený XL5 - paseky, les po výsadbě a renaturalizační výsadby dřevin. 

V tomto případě by byla dle metodiky Sejáka & Dejmala (2003) hodnota biotopu XL5 

podstatně nižší (17 bodů/m
2
) než biotopu L9.1.(36 bodů/m

2
), což by pravděpodobně 

nepoukazovalo na tak velké zvýšení bodové hodnoty území, jak uvádí autoři na příkladu 

sanace a rekultivace kamenolomu Košťálov. 

Na druhou stranu, není na místě znehodnocovat provedenou sanaci a rekultivaci, neboť 

vlastní provedení prošlo jistě všemi schvalovacími mechanismy a bylo shledáno vhodné 

pro danou lokalitu, není proto opodstatněné předpokládat vznik nehodnotných biotopů, 

jenž by měly být obodovány nízkými hodnotami. Zvláště pak biotopy, které byly založeny 

během lesnických rekultivací za účelem vytvoření ekologicky plnohodnotných a stabilních 

lesním ekosystémům, které by se daly charakterizovat právě biotopy XL5. Tyto biotopy 

dnes představují rané a ekologicky málo stabilní ekosystémy, ale v časovém horizontu 

několik desítek let by se měly přiblížit přírodě blízkým biotopům např. L5.1 - Květnaté 
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bučiny s bodovou hodnotou 45 bodů /m
2 

nebo zmiňovaným L9.1 (36 bodů/m
2
). Většina 

biotopů pokládaná za přírodě vzdálené, cizí a cizí s omezenou biotou mají bodovací 

hodnoty nastaveny velice nízko a zde se nabízí otázka, zdali nesou tyto biotopy 

podceňovány z důvodu, že se při aplikací této metodiky příliš nepočítá s vlastností 

autoregulace a samovolné regenerace hodnocených biotopů. Z tohoto hlediska je proto při 

hodnocení biotopů důležité neopomenou skutečnost, že biotopy se mohou ve své podstatě 

měnit v časovém horizontu několika desítek let (přirozená obnova, řízená sukcese nebo 

lesní hospodaření apod.). Tato přeměna v čase, může hodnotu nově založených biotopů 

zvyšovat (ale také snižovat) právě dle aktuálního roku hodnocení. Otázkou proto zůstává, 

zdali nové biotopy vytvořené člověkem je možné adekvátně posuzovat jako biotopy 

vytvořené přirozenou cestou a s těmito přírodními biotopy je taktéž porovnávat a stejně 

bodově hodnotit nebo spíše upravit jejich bodovací hodnoty dle předpokládané vzrůstající 

hodnoty v čase. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, se nejeví využití ,,Modifikované Hessenské 

metody“ prezentované autory Seják & Dejmal (2003) pro hodnocení funkčního potenciálu 

území jako příliš vhodné, neboť na území je nutno pohlížet vzhledem k nově vzniklým 

biotopům s nadhledem a jejich hodnoty specifikovat na základě reálně možného vývoje 

s předpokládanou zvyšující se (snižující se) hodnotou. Sporným faktem zůstává zejména 

správnost vylišení náhradních biotopů, kdy byly pomocí rekultivace vytvořeny biotopy, jež 

byly autory zařazeny do kategorie přírodní (T1.1, K3 apod.). Území je taktéž nutné řešit 

komplexně, včetně původního charakteru lokality před počátkem těžebních aktivit. 

Zejména pak výsledky, kdy dle zmíněné metodiky je hodnota území téměř vždy vyšší po 

rekultivacích než po ukončení těžby, samy o sobě nemají příliš vypovídající schopnost.  

V metodickém postupu FUPO je sice využito rozdělení biotopů dle Katalogu biotopů 

ČR (Chytrý et al, 2001) a nově definované antropogenně vzniklé biotopy, dle výše popsané 

metodiky (Seják & Dejmal, 2003), ale k vymezeným biotopům bylo dle hodnocení FUPO 

přistoupeno pomocí individuálního bodovacího systému, čímž bylo dosaženo relevantních 

výsledků charakteristických pro řešená území. K vyřešení zmiňovaných otázek bylo 

využito 14 různých ekologických faktorů (půdních a vodních faktorů, faktorů hodnotící 

faunu a floru) s hodnotou od 0-5 bodů, čímž bylo dosaženo konkrétních hodnot daného 

biotopu. Ve výsledku mohou být proto na území vymezeny stejně pojmenované a 

označované biotopy, ovšem jejich hodnotící charakteristiky jsou různé.  
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V rámci hodnocení hospodářské funkce území bylo postupováno pomocí ekonomických 

faktorů stanovených Polanskou (2010). Dílčí funkce lesnická, která je v metodickém 

postupu FUPO hodnocena, je rovněž v České republice řešena například metodikou 

,,Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR“ (Vyskot, I. et al. 2003). 

Autoři této metodiky uvádějí termín celospolečenské funkce lesa, kterým se rozumí funkce 

bioprodukční, hydricko-vodohospodářská, edaficko-půdooschranná, ekologicko-

stabilizační, zdravotně-hygienická a sociálně-rekreační. Základem postupu je výpočet 

aktuálního reálného efektu funkcí lesů, reálného potenciálu funkcí lesů a aktuálního 

společenského efektu funkcí lesů. Popisovaná metodika je řešena velice komplexně a je 

z hlediska využitelnosti v praxi velice přehledně, avšak bez znehodnocení kvality, 

zestručněna. Metodika byla ovšem primárně vytvořena pro účely hodnocení lesních 

ekosystému přirozeně vzniklých, tedy nikoli pro hodnocení lesů vzniklých na 

atropogenních lokalitách, jakými jsou například odvaly, skládky či jiné plochy 

rekultivované lesnickým způsobem. Pro účely hodnocení celospolečenských funkcí lesa je 

využíváno informací z lesních hospodářských plánů, které se pro rekultivované lokality 

tvoří až po předání území do správy Lesů ČR, což v některých případech je dlouze 

odkládáno. Důležitým parametrem při hodnocení aktuálního efektu funkcí lesů je věk 

zkoumaných porostů, který u dokončené či plánované rekultivace není z důvodu nových 

výsadeb příliš relevantním ukazatelem.  Tato metodika byla pro účely antropogenně 

vzniklých lokalit mírně upravena (Lacková et al., 2012) a využita pro hodnocení funkce 

lesů na antropogenně vzniklých odvalech OKR. Výsledky hodnocení reálného potenciálu 

byly prokázány pro funkci zdravotně-hygienickou, nejmenší pak pro funkci sociálně-

rekreační. Byla tak potvrzena hypotéza, že provedené rekultivace neměly za cíl vytvořit 

rekreační lesy určené pro turistiku či volnočasové aktivity, nýbrž ekologicky stabilní 

společenstva vedoucí k produkci biomasy a zlepšení hydrologických, pedologických a 

klimatických podmínek v území dotčeném těžbou nerostných surovin (odval, sedimentační 

nádrž, kamenolom).  

I přes možné využití metodiky ,,Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí lesů 

ČR“ na antropogenně vzniklých lokalitách, nebyla v nově navrhovaném postupu FUPO 

dílčí funkce lesnická hodnocena touto metodikou, neboť nebylo možné podobným 

způsobem hodnotit i ostatní dílčí funkce (například zemědělskou, průmyslovou apod.), což 

byla základní podmínka nového postupu FUPO. 
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Společenská funkce území je obecně chápána různě. Někteří autoři slučují funkce 

společenské s ekonomickými, například Hilbert (2011) a nazývá je funkcemi 

socioekonomickými a za nejdůležitější dílčí funkce považuje funkce obchodní, průmyslové 

a dopravní. Kienast et al. (2009) uvádějí mezi společenské funkce také například dílčí 

funkci informační. V novém metodickém postupu FUPO byla společenská funkce 

rozdělena na dílčí funkce sídelní, rekreační, kulturně-edukační a funkci environmentální. 

Základ diferenciace společenské funkce je převzat z výsledků Polanské (2010), která taktéž 

slučuje funkci společenskou s ekonomickou, ale pro účely výpočtu funkčního potenciálu 

území je rozdělení těchto dvou funkcí účelnější a komplexněji vyjadřuje význam 

jednotlivých dílčích funkcí.  

V současnosti je přikládán stále větší důraz na hodnocení rekreační funkce území, která 

úzce souvisí s vyjádřením potenciálu cestovního ruchu dané oblasti. Pro tyto účely byla 

vytvořena metodika ,,Hodnocení potenciálu cestovního ruchu“ (Bílina, 2010), která se 

vztahuje k hodnocení atraktivit v řešené oblasti a hodnocení ploch a linií ovlivňující 

cestovní ruch. Metodika byla implementována pro celou Českou republiku, přičemž 

každému řešenému území byly přiřazeny jednotky-body jež lze vzájemně porovnávat. 

Metodiku nebylo možno pro hodnocení společenské funkce v rámci hodnocení FUPO 

jednoznačně využít, jelikož v rámci metodiky je bodově výše hodnocena krajina vně 

intravilánu, bez sídelní či industriální zástavby, která neomezuje rozvoj cestovního ruchu, 

přičemž funkce společenská se vyznačuje rovněž dílčí funkcí sídelní a není možno ji vůči 

jiným dílčím funkcím nikterak znevýhodňovat a jiným než stejným způsobem poměřovat. 

Pro účely hodnocení FUPO bylo využitou pouze rozdělení atraktivit území zmíněné 

metodiky ,,Hodnocení potenciálu cestovního ruchu“ (Bílina, 2010), nicméně i toto částečné 

využití rozšiřuje použitelnost metodiky i pro jiné účely, než pouze pro hodnocení 

potenciálu cestovního ruchu.  

Společenská funkce je rozdělena na dílčí funkci environmentální, která řeší území 

z pohledu antropocentrického, ovšem již s důrazem na ochranu přírody a krajiny, tzn. 

pohledem environmentálním. Hodnocením přírodních složek krajiny se věnuje spousta 

autorů a je vytvořeno mnoho metodických postupů, například Metodika mapování biotopů 

lesních společenstev (Maděra, 1996), Metodika oceňování dřevin rostoucí mimo les 

(Kolařík et al. 2009) nebo v návaznosti na ekonomické faktory území například Metodika 

hodnocení ekologických souvislostí ekonomické transformace (Balej et al. 2008) nebo 
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komplexněji pojaté metodiky, například Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve 

veřejné správě (Míchal et al. 1999) a Metodika krajinně ekologického plánování LANDEP 

(Ružička, 2000). Vyjmenované metodiky jsou z hlediska jejich využití pro účely 

hodnocení FUPO v celku obtížně implementovatelné, neboť jejich zaměření je většinou 

úzce specializované nebo výpočtové kroky příliš komplikované, nicméně při stanovování 

postupů FUPO bylo na tyto metodiky pohlíženo jako na inspirativní, v dnešní době 

fungující hodnotitelné nástroje životního prostředí.  

Nedílnou součástí hodnocení environmentální funkce území je rovněž zhodnocení 

územního systému ekologické stability (dále ÚSES). V průběhu 80. let 20. století vytvořil 

společný interdisciplinární tým českých, moravských a slovenských odborníků koncepci 

ÚSES a po roce 1989 se staly územní systémy ekologické stability krajiny zákonem 

požadovanou součástí územních plánů v České i Slovenské republice. V České republice 

se hlavním přírodovědným podkladem územních systémů ekologické stability stala 

biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí (Buček & Lacina, 2000). 

Tato diferenciace krajiny představuje vytvoření uceleného souboru podkladů pro krajinné a 

územní plánování. Metodický postup biogeografické diferenciace sestává z několika na 

sebe navazujících částí, vycházejících ze srovnání přírodního a aktuálního stavu 

geobiocenóz v krajině: biogeografická regionalizace, diferenciace přírodního 

(potenciálního) stavu geobiocenóz, diferenciace aktuálního stavu geobiocenóz (mapování 

biotopů), hodnocení stupně antropického ovlivnění a ekologické stability geobiocenóz, 

hodnocení funkčního potenciálu a významu geobiocenóz a tvorba ekologické sítě: 

vymezení kostry ekologické stability krajiny, návrh územního systému ekologické stability 

krajiny, stanovení diferencovaných zásad péče o segmenty geobiocenóz v krajině a 

prognóza jejich vývoje (Buček, 2005). Uvedený metodický postup je vzhledem ke svému 

rozpracování a detailnímu provedení nejkomplexnějším a nejvyužívanějším postupem pro 

projektování ÚSES v České republice. Z hlediska hodnocení FUPO, lze hodnotit původní, 

aktuální i potenciální stav území dle postupů hodnocení ÚSES a jednotlivým skladebným 

částem (biocentra, biokoridory a interakční prvky) je přiřazen rovněž výpočtový koeficient 

současné společenské důležitosti dle lokálního, regionálního a nadregionálního významu. 

Tímto navrhovaný metodický postup přináší nové způsoby využití metodiky hodnocení 

ÚSES i v rámci antropogenně vzniklých lokalit. 
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6.2. Zhodnocení aplikace nového metodického postupu 
 

Výsledky dosažené aplikací nového metodického postupu na vybraná území (odvalový 

komplex Ema – Ostrava, vápencový lom Mokrá u Brna a úložiště elektrárenského popílku 

Třinec) poukazují na možnosti využití postupu hodnocení FUPO pro území ovlivněná 

průmyslovou činností a ověřily správnost a funkčnost navrhovaného postupu pro potřeby 

výpočtu FUPO. 

 

Odvalový komplex Ema-Ostrava 

 

Z hlediska hodnocení ekologické funkce území na odvalovém komplexu Ema – 

Ostrava bylo dosaženo výsledků hodnotící celkový ekologický potenciál území, který 

dosahuje hodnoty 9700 bodů se zařazením do 4. třídy vyjadřující průměrný reálný 

ekologický potenciál řešeného území (R.E.P.) vzhledem k hypotetickému potenciálu 

přirozených, ekologický cenných stanovišť (H.E.P. = 11 000 bodů). Hodnota 9 700 bodů 

poukazuje na maximální možnou ekologickou hodnotu území a z hodnoty 11 000 bodů je 

snížena vzhledem k lokalizaci řešeného území, které se nachází v městské části města 

Ostrava. Městská zástavba ekologický potenciál snižuje zejména neúplným zajištěním 

přenosu diaspor a možnosti volné migrace živočichů. Ekologický potenciál může být dále 

negativně ovlivněn zvýšenou mírou antropogenního ovlivnění, které je způsobeno zejména 

ukládáním hlušinového materiálu v minulosti. Naopak pozitivně je hodnocen fakt, že 

území představuje vzhledem k celkovému charakteru území České republiky zřídka se 

vyskytující lokalitu, tzn., že podmínky formulující se na tomto území mohou vytvářet 

raritní ekosystémy s cennými druhy rostlin i živočichů, popř. mohou v urbanizovaném 

území vytvářet životní podmínky pro druhy vázané na volnou krajinu (Accipiter gentilis, 

Accipiter nisus apod.). 

Na řešeném území bylo vylišeno celkem 11 aktuálních biotopů s celkovou rozlohou 346 

527,3 m
2
. Tyto biotopy byly hodnoceny dle své aktuální ekologické hodnoty (A.E.H.), 

která dosahuje 3 218,3 bodů. Vyšších hodnot dosahují biotopy již blízké přírodním 

biotopům s výskytem cenných druhů rostlin (například Pyrola rotundifolia, Hieracium 

maculatum) nebo živočichů (Accipiter gentilis, Corvus corax, Luscinia megarhynchos, 

Bombus pratorum, Lacerta agilis apod.), naopak nízkých hodnot dosahují biotopy přírodě 

vzdálené s nevyvinutým půdním povrchem nebo s výskytem synantropních nebo invazních 
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druhů (biotopy s výskytem například Impatiens parviflora, Robinia pseudoacacia, 

Reynoutria sp. apod.) 

Vylišené biotopy byly dále hodnoceny dle svého aktuálního ekologického potenciálu 

biotopů (E.P.B.), který byl na odvalovém komplexu Ema vyčíslen na 6 435,2bodů. 

Ekologický potenciál biotopů představuje na řešeném území takovou maximální možnou 

ekologickou hodnotu aktuálně se vyskytujících biotopů, které jsou schopny tyto biotopy 

dosáhnout vzhledem ke svému nynějšímu aktuálnímu stavu, ale již s úvahou změny 

biotopů v čase. Časový faktor zde hraje významnou roli, neboť v rámci sukcesních postupů 

a autoregulačních vlastností aktuálních biotopů lze očekávat zvýšení aktuální hodnoty z  

3 218,3 bodů na hodnotu 6 435,2 bodů. 

 

Srovnáním ekologického potenciálu aktuálních biotopů a celkového reálného 

ekologického potenciálu území (E.P.B 6 435,2 a R.E.P. 9 700 bodů), lze vyvodit, že reálný 

ekologický potenciál území je aktuálními biotopy zajišťován na 66 %, což představuje 

zajištění zvýšené, a taktéž, že aktuální biotopy by relevantními zásahy a přiměřenou péčí o 

dané území mohly dosahovat až 9 700 bodů a funkce ekologická by tímto byla naplněna až 

na svých sto procent. Ekologický potenciál zmiňují ve své práci například Řehounek et al 

(2010), kteří uvádějí, že odvaly na Ostravsku mohou dosáhnout svého 100% potenciálu 

cestou obnovy formou spontánní sukcese, která je v tomto území z hlediska biodiverzity 

celkově výhodnější. 

 

Území bylo hodnoceno rovněž z pohledu původních ekologických hodnot biotopů 

vyskytujících se na lokalitě před počátkem ukládání hlušinového materiálu (P.E.H.). 

Stanovení těchto hodnot bylo možné provést pouze s využitím dobových fotografií, map a 

jiných historických podkladů, ale vzhledem k hodnocení původních hodnot před rokem 

1920, kdy bylo započato navážení hlušinového materiálu, bylo toto hodnocení značně 

obtížné a vyčíslené hodnoty nemusí přesně poukazovat na tehdejší stav území. I přes tento 

fakt byly dle historických podkladů na řešeném území vylišeny 4 typy původních biotopů 

charakterizovány zejména plochami využívaných pro pěstování kulturních plodin, 

rodinnou zástavbu nebo jako intenzivně využívané louky. Ekologická hodnota těchto 

původních biotopů byla vyčíslena na 3 230 bodů, přičemž vysokých hodnot je dosaženo 

zejména přírodním půdním substrátem nevykazující žádné znečištění nebo omezeným 

výskytem synantropních druhů. 
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Srovnáním aktuální a původní ekologické hodnoty území odvalového komplexu Ema, 

(A.E.H 3218,3 bodů vzhledem k P.E.H. 3230 bodů) lze konstatovat, že i přes zvýšené 

antropogenní narušení území způsobené zejména ukládáním hlušinového materiálu na 

povrch původního terénu, je aktuální ekologická hodnota téměř shodná s hodnotou 

původních biotopů a tedy, že ekologická funkce území není výrazně pozměněna.  

Hodnocením hospodářské funkce odvalového komplexu Ema byl stanoven reálný 

hospodářský potenciál (R.H.P.), přičemž území vykazuje nejvyšší možné využití pro 

funkci lesnickou, která je zařazena do 4. třídy, charakterizující potenciál průměrný, 

zatímco nejmenší potenciál dosahuje území v dílčí funkci zemědělské, dopravní a 

pracovních míst. Celkový hospodářský potenciál je následně zařazen do 6. klasifikační 

třídy, která označuje hospodářský potenciál odvalového komplexu jako velmi nízký. Tento 

velmi nízký potenciál je způsobený zejména specifickým antropogenním charakterem 

území a termickými aktivitami, které nejsou vhodné k průmyslovým činnostem a taktéž 

hlušinový substrát a sklonitost terénu neumožňuje téměř žádné zemědělské využití. 

Aktuální hospodářská hodnota (A.H.H.) dosahuje na řešeném území nejvyšších 

hodnot ve funkci lesnické, zbývající dílčí funkce vykazují velice nízké až nulové hodnoty, 

což poukazuje na fakt, že průměrná aktuální hodnota území je vzhledem ke svému 

hospodářskému potenciálu nízká a lokalita, v takovém stavu v jakém se dnes nachází, 

nevykazuje téměř žádné aktuální ekonomické hodnoty. Srovnáním hospodářského 

potenciálu a aktuální hodnoty funkce lesnické (R.H.P. 230 bodů a A.H.H. 90 bodů) 

poukazuje na fakt, že aktuální stav odvalového komplexu umožňuje těchto 230 bodů 

využít pouze na necelých 40% (90 bodů), přičemž použitím adekvátních pěstebních 

zásahů, s vizí maximálního využití produkčních i mimoprodukčních účinků lesních 

porostů, by se mohlo území využívat na 100% svého potenciálu ve funkci lesnické. 

Celková aktuální hospodářská hodnota území vzhledem k reálnému hospodářskému 

potenciálu byla zařazena do 6. klasifikační třídy vyjadřující nízké aktuální zajištění 

hospodářské funkce. 
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Původní hospodářská hodnota (P.H.H.) stanovená z historických pramenů byla 

nejvýše vyčíslena pro funkci zemědělskou (210 bodů) a lesnickou (90 bodů). Srovnáním 

aktuálních a původních hospodářských hodnot dílčích hospodářských funkcí, docházíme 

k výsledku, že území vzniklé ukládáním hlušiny je méně ekonomicky zhodnotitelné, nežli 

území, které zde bylo původně a to zejména z důvodu ztráty zemědělské plochy, viz graf 

15. 

 

 

Graf 15 Bodové srovnání P.H.H. , A.H.H.a R.H.P. odvalového komplexu Ema – Ostrava 
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trasou pro klasické lyžování, možností různých vyžití pro účely botanické zahrady nebo 

arboreta či výstavby dětského hřiště nebo mini ZOO a lanového centra. Extrémně nízký 

(třída 7) byl vyčíslen pro funkci sídelní. 

Aktuální společenská hodnota (A.S.H.) byla celkově vyčíslena vzhledem k reálnému 

společenskému potenciálu jako snížená, zařazená do 5 třídy. Pro funkci rekreační 

představuje A.S.H. 85 bodů, což je nízké zajištění této funkce vzhledem ke svému 

potenciálu - 400 bodů (21,25 %, tzn. 6 třída), největší (i když pouze průměrné) zajištění 

poskytuje území ve funkci kulturně-edukační (A.S.H. = 85 bodů, R.S.P = 150 bodů což 

představuje 56,67%, a 4 třídu).  Toto průměrné zajištění kulturně-edukačního potenciálu 

dosahuje území díky existenci naučné stezky, vyhlídky z nejvýše položeného místa 

přístupného pro obyvatele Ostravy a zejména zařazení části odvalu jako kulturní památky. 

Vyššího zajištění této funkce by mohlo být dosaženo vybudováním odpočinkového 

mobiliáře, rozhledny nebo vyhlídky či rozšířením trasy naučné stezky. 

Původní společenská hodnota (P.S.H.) byla vyčíslena pro funkci rekreační 50 body, 

pro funkci sídelní a environmentální 20 body a kulturně-edukační nulovými body. 

Srovnáním původních a aktuálních hodnot vyplývá, že území i přes svůj antropogenní 

původ vykazuje mnohem větších hodnot ve všech třech funkcích, vyjma funkce sídelní a je 

z pohledu funkce společenské hodnotnější, než území, které zde bylo původně, viz graf 16. 

 

Graf 16 Bodové srovnání P.H.H. , A.H.H.a R.H.P. odvalového komplexu Ema – Ostrava 
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Z uvedených výsledků vyplývá, že odvalový komplex Ema představuje z hlediska 

svého funkčního potenciálu hodnoty zapsané trojkombinací X.Y.Z. jako FUPO 4.6.5. 

(ekologický: 4 - průměrný; hospodářský: 6 – velmi nízký; společenský: 5 - nízký 

potenciál), což potvrzuje první hypotézu uvedenou v úvodu práce, že velice nízké hodnoty 

mají území bez další možnosti využití, jak je v tomto případu patrno z funkce hospodářské. 

Průměrné a nízké hodnoty ekologického a společenského potenciálu poukazují na zařazení 

tohoto území, mezi plochy nikterak ekologicky, či společensky cenné v rámci České 

republiky. Na druhou stranu hodnoty také poukazují na vcelku úspěšnou regeneraci daného 

území, kdy se z ryze antropogenně vzniklého území vytvořilo za dobu necelých 40 let 

území s potenciálními hodnotami srovnatelnými s průměrnými potenciály ostatních lokalit. 

Při srovnání aktuálních a původních hodnot odvalového komplexu lze vyvodit, že 

funkce ekologická má téměř shodnou aktuální hodnotu dnes, jakou mělo řešené území 

v minulosti před počátkem ukládání hlušinového materiálu, a tím pádem vznik odvalu 

výrazně nenarušil ekologickou funkci území. Funkce hospodářská je z pohledu aktuální 

hodnoty nižší, než byla hodnota původní, což vyjadřuje výrazné narušení území z hlediska 

plnění funkce hospodářské. Ale opakem je funkce společenská, která má v dnešní době 

vyšší hodnotu, nežli v minulosti tzn., že vznik odvalu a styl jeho sanace má pozitivní vliv 

na společenskou funkci v řešeném území. Čímž byla potvrzena i druhá hypotéza. 

 

 

Vápencový lom Mokrá u Brna 

 

Z hlediska hodnocení ekologické funkce území vápencového lomu Mokrá u Brna bylo 

dosaženo výsledků hodnotící celkový reálný ekologický potenciál území (R.E.P.), který 

dosahuje hodnoty 10 100 bodů se zařazením do 3. třídy vyjadřující vysoký potenciál 

řešeného území (R.E.P.) vzhledem k hypotetickému potenciálu přirozených, ekologický 

cenných stanovišť (H.E.P. = 11 000 bodů). Hodnota 10 100 bodů poukazuje na maximální 

možnou ekologickou hodnotu území a z hodnoty 11 000 bodů je snížen zejména 

nevratným narušením původního stavu území. Vysoký R.E.P. je charakterizován zejména 

možností vytvoření různých typů společenstev vázaných na nevšední biotopy 

formulujících se na opuštěných nebo přírodě blízkým způsobem rekultivovaných plochách 

vápencového lomu. K vysokým hodnotám přispívá rovněž fakt, že řešené území se nachází 
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v přírodě blízkém prostředí chráněného území Moravského krasu, kde je předpoklad 

zajištění přenosu diaspor a migrace živočichů. 

Na řešeném území bylo vylišeno celkem 24 různě hodnocených aktuálních biotopů 

s celkovou rozlohou 1 384 200, 73 m
2 

(138,42 hektarů). Tyto biotopy byly hodnoceny dle 

své aktuální ekologické hodnoty (A.E.H.), která dosahuje 2 703,74 bodů. Vyšších hodnot 

dosahují přírodní biotopy, které nejsou prozatím dotčené těžbou např. L3.4 Panonské 

dubohabřiny, K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny nebo T3.4 Širokolisté suché 

trávníky nebo biotopy, jež vznikly velice vhodnou rekultivací. Tyto biotopy jsou 

charakteristické výskytem cenných druhů rostlin (např. Orchis purpurea, Pulsatilla 

grandis, Cephalanthera damasonium, Potentilla arenaria apod.) nebo živočichů 

(Charadrius dubius, Bubo bubo, Tichodroma muraria apod.). Naopak nízkých hodnot 

dosahují biotopy přírodě vzdálené s nevyvinutým půdním povrchem, aktivní dobývací 

prostory nebo biotopy v rané fázi sukcese se sníženou biodiverzitou.  

 

Vylišené biotopy byly dále hodnoceny dle svého aktuálního ekologického potenciálu 

biotopů (E.P.B.), který byl pro vápencový lom Mokrá vyčíslen na 4 754,13 bodů. 

Ekologický potenciál biotopů představuje na řešeném území takovou maximální možnou 

ekologickou hodnotu aktuálně se vyskytujících biotopů, které jsou schopny tyto biotopy 

dosáhnout vzhledem ke svému nynějšímu aktuálnímu stavu, ale s již s úvahou změny 

biotopů v čase. V rámci sukcesních postupů a autoregulačních vlastností aktuálních 

biotopů lze očekávat zvýšení aktuální hodnoty z 2 703,74 na hodnotu 4 754,13 bodů. 

Srovnáním ekologického potenciálu aktuálních biotopů a celkového reálného 

ekologického potenciálu území (E.P.B 4 754,13 bodů vzhledem k R.E.P. 10 100 bodů) lze 

vyvodit, že reálný ekologický potenciál území je aktuálními biotopy zajišťován na 47 %, 

což představuje zajištění průměrné. Toto průměrné zajištění je způsobeno zejména 

aktuálně ekologicky méně stabilními částmi biotopové mozaiky, jež se skládá z biotopů 

přírodních až přírodě cizích nebo biotopů degradovaných či v rané fázi sukcese. Přičemž 

přeměnou těchto biotopů cestou přirozené sukcese nebo vhodnou rekultivací může být 

reálný ekologický potenciál zajištěn náhradními biotopy na 100%. 

Podobných výsledků o významu spontánní a řízené sukcese vzhledem k zajištění 

ekologické funkce dosáhli např. Sádlo & Tichý (2002), kteří zmiňují důležitost biotopové 

mozaiky, kdy ve vápencových lomech často bývá cílovým stavem sukcese mozaika skalní, 

travinné, křovinné a lesní vegetace.  
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Území bylo hodnoceno rovněž z pohledu původních ekologických hodnot biotopů 

vyskytujících se na lokalitě před počátkem ukládání hlušinového materiálu (P.E.H.). 

Stanovení těchto hodnot bylo možné provést s využitím historických podkladů datovaných 

před rokem 1961, kdy bylo započato s otvírkou lomu. Na řešeném území byly vylišeny 3 

typy původních biotopů, které jsou charakterizovány zejména lesními komplexy. 

Ekologická hodnota těchto původních biotopů byla vyčíslena na 4 782,18 bodů, přičemž 

vysokých hodnot je dosaženo zejména půdními vlastnostmi původních antropogenně 

neovlivněných lesních půd, výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, nebo 

omezeným výskytem synantropních a invazních druhů. 

Srovnáním aktuální a původní ekologické hodnoty území vápencového lomu Mokrá 

(A.E.H 2 703,74 bodů vzhledem k P.E.H. 4 782,18 bodů) lze konstatovat, že nevratným 

antropogenním narušením původních lesních komplexů dosahuje aktuální ekologická 

hodnota téměř polovičních ekologických hodnot původního území. Znamená to tedy, že 

funkce ekologická je výrazně pozměněna.  

Hodnocením hospodářské funkce vápencového lomu Mokrá byl stanoven reálný 

hospodářský potenciál (R.H.P.), přičemž území vykazuje nejvyšší možné využití pro 

funkci těžební a lesnickou, které jsou zařazena do 3. třídy, charakterizující potenciál 

vysoký, zatímco extrémně nízký (třída 7.) dosahuje území v dílčí funkci dopravní a 

zemědělské. Celkový hospodářský potenciál je následně zařazen do 5. klasifikační třídy, 

která označuje hospodářský potenciál jako nízký. Dominantním faktorem při výpočtu 

hospodářského potenciálu byla zejména pokračující těžba vápence odhadována na nejméně 

dalších 60 let, možnost využití území pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (využití 

dřevní hmoty), nebo pro ukládání různých deponií. Z hlediska zemědělské funkce je 

možný předpoklad využití části území pro sportovní rybaření nebo včelařství. Dílčí funkce 

lesnická může být na území využita z pohledu výsadby lesnických rekultivací se statusem 

lesů zvláštního určení, rychle rostoucích dřevin pro účely spalování dřevní štěpky nebo 

výsadby lesní školky pro pěstování a prodej sazenic k rekultivačním účelům na podobných 

lokalitách. 
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Aktuální hospodářská hodnota (A.H.H.) dosahuje na řešeném území nejvyšších 

hodnot ve funkci těžební (240 bodů), zbývající dílčí funkce vykazují nízké hodnoty, což 

poukazuje na fakt, že průměrná aktuální hodnota území je vzhledem ke svému 

hospodářskému potenciálu snížená (5. třída). Srovnáním hospodářského potenciálu a 

aktuální hodnoty funkce těžební (R.H.P. 312 bodů a A.H.H. 240 bodů) poukazuje na fakt, 

že aktuální stav území umožňuje těchto 312 bodů využít téměř na 77 %. Rozšířením 

těžebních ploch pravděpodobně dojde k naplnění maximálního využití této funkce těžební. 

Původní hospodářská hodnota (P.H.H.) stanovená z historických pramenů byla 

nejvýše vyčíslena pro funkci lesnickou (392 bodů). Srovnáním aktuálních a původních 

hospodářských hodnot území dílčích hospodářských funkcí, docházíme k výsledku, že 

území vzniklé těžbou vápence dosahuje sice ve funkci lesnické a zemědělské nižších 

hodnot, nicméně pro ostatní dílčí hospodářské funkce je více ekonomicky zhodnotitelné, 

nežli území, které zde bylo původně, viz graf 17. 

 

 

Graf 17 Bodové srovnání P.H.H., A.H.H. a R.H.P. vápencového lomu Mokrá u Brna 
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Společenská funkce vápencového odvalu Mokrá je prostřednictvím reálného 

společenského potenciálu (R.S.P.) charakterizována třídou 5, která představuje nízký 

společenský potenciál vzhledem k hypotetickému maximu této funkce, který by například 

pro dílčí funkci rekreační (640 bodů) byl zajištěn maximálním využitím území z hlediska 

turistiky nebo cyklistiky. Reálný společenský potenciál limitovaný charakterem řešeného 

území byl vyčíslen nejvyšší pro funkci rekreační (443 bodů), který v porovnání s H.S.P. 

funkce rekreační dosahuje téměř 70%, což vyjadřuje R.S.P, jako vysoký (3. třída). Tento 

vysoký potenciál je podmíněn zejména potenciální možností pěší turistiky, cykloturistiky a 

hipoturistiky, trasou pro klasické lyžování, možností různých vyžití území pro účely 

botanické zahrady nebo arboreta, vybudování vodních ploch či výstavby dětského hřiště 

nebo lanového centra. Extrémně nízký (třída 7) byl vyčíslen pro funkci sídelní, neboť se 

nedá předpokládat žádné potenciální využití území pro výstavbu domů, či panelové 

zástavby. 

Aktuální společenská hodnota (A.S.H.) byla celkově vyčíslena vzhledem k reálnému 

společenskému potenciálu jako nízká, zařazená do 6. třídy. Pro funkci rekreační 

představuje A.S.H. 52 bodů, což je nedostatečné zajištění této funkce vzhledem ke svému 

potenciálu - 443 bodů (11,74 %, tzn. 7 třída), největší (i když pouze průměrné) zajištění 

poskytuje území ve funkci kulturně-edukační (A.S.H. = 120 bodů, R.S.P = 210 bodů což 

představuje 57,14%, a 4 třídu).  Toto průměrné zajištění kulturně-edukačního potenciálu 

dosahuje území díky existenci informačních tabulí popisující archeologické nálezy a místní 

ohroženou faunu a flóru, dále díky vyhlídkám na celkové těžební pole a výzkumným 

plochám. Vyššího zajištění této funkce by mohlo být dosaženo vybudováním venkovní 

galerie, odpočinkového mobiliáře, rozhledny nebo vyhlídky či rozšířením trasy edukační 

stezky a výzkumných ploch. 

Původní společenská hodnota (P.S.H.) byla vyčíslena pro funkci rekreační 60 body, 

pro funkci sídelní a kulturně-edukační nulovými body a environmentální funkci 196 body. 

Srovnáním původních a aktuálních hodnot vyplývá, že území vykazuje mnohem větších 

hodnot ve funkci kulturně-edukační, ale v ostatních funkcích vykazuje hodnot nižších, 

nežli území, které zde bylo původně, viz graf.18. 
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Graf 18 Bodové srovnání P.S.H. , A.S.H. a R.S.P. vápencového lomu Mokrá u Brna 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, že vápencový lom Mokrá u Brna představuje z hlediska 

svého funkčního potenciálu hodnoty zapsané trojkombinací X.Y.Z. jako FUPO 3.5.5. 

(ekologický: 3 - vysoký; hospodářský: 5 – nízký; společenský: 5 - nízký potenciál), což 

potvrzuje první hypotézu uvedenou v úvodu práce, že vysokých hodnot dosahují území 

s mimořádnou přírodní hodnotou, která se běžně v okolí nevyskytuje, jak je v tomto 

případu patrno z funkce ekologické. Nízké hodnoty hospodářského a společenského 

potenciálu poukazují na zařazení tohoto území mezi plochy nikterak hospodářsky či 

společensky cenné v rámci České republiky i přesto, že funkce těžební a z ní vyplývající 

ekonomická hodnota je v tomto případě dominantní.  

Při srovnání aktuálních a původních hodnot lze vyvodit, že funkce ekologická má téměř 

poloviční aktuální hodnotu, jakou mělo řešené území v minulosti před počátkem těžby. 

Funkce hospodářská je z pohledu aktuální hodnoty nižší v dílčích funkcích zemědělské a 

lesnické, ale v ostatních funkcích dosahuje vyšších hodnot, než byly hodnoty původní, což 

nevyjadřuje výrazné narušení území z hlediska plnění funkce hospodářské. Funkce 

společenská má v dnešní době vyšší hodnotu, pouze ve funkci kulturně-edukační, což 
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Úložiště elektrárenského popílku Třinec 

Ekologická funkce území úložiště elektrárenského popílku Třinec byla vyčíslena na 

pomocí celkového reálného ekologického potenciálu (R.E.P.), který dosahuje hodnoty   

9 900 bodů se zařazením do 4. třídy vyjadřující potenciál průměrný, vzhledem 

k hypotetickému potenciálu přirozených, ekologický cenných stanovišť (H.E.P. = 11 000 

bodů). Hodnota 9 900 bodů poukazuje na maximální možnou ekologickou hodnotu území 

a z hodnoty 11 000 bodů je snížena zejména zvýšeným narušením původního stavu území. 

Průměrný R.E.P. je dále charakterizován dle lokalizace řešeného území, které se nachází 

v příměstské zóně, v blízkosti smíšených lesních komplexů. Údolní charakter lokality a 

blízkost lesních porostů zajišťují z hlediska přenosu diaspor a migrace živočichů vhodné 

podmínky 

Na řešeném území bylo vylišeno celkem 9 různě hodnocených aktuálních biotopů 

s celkovou rozlohou 268 600 m
2 

(26,86 hektarů). Tyto biotopy byly hodnoceny dle své 

aktuální ekologické hodnoty (A.E.H.), která dosahuje 2 893,7 bodů. Vyšších hodnot 

dosahuje přírodní biotop L1 Mokřadní olšiny a náhradní biotopy s vyššími bodovacími 

hodnotami, vzniklé vhodnou rekultivací nebo spontánní sukcesí např. XV1 Vegetace 

nových vodních ploch nebo XL5 Paseky, les po výsadbě a renaturalizační výsadby 

v krajině. Tyto biotopy jsou charakteristické výskytem cenných druhů rostlin (např. 

Epipactis palustris, Odontites vernus, Ononis arvensis apod.) nebo živočichů (Vipera 

berus, Bufo viridis, Bombina variegata apod.). Naopak nízkých hodnot dosahují biotopy 

přírodě vzdálené s nevyvinutým půdním povrchem na planině úložiště X4.5 Bylinné a 

křovinné porosty na opuštěných degradovaných plochách a XK4 Pionýrská dřevinná 

vegetace nerekultivovaných ploch se sníženou biodiverzitou a invazními druhy (např. 

Solidago canadensis, Calamagrostis epigejos, Reynoutria japonica nebo Lupinus 

polyphyllus). 

Vylišené biotopy byly dále hodnoceny dle svého aktuálního ekologického potenciálu 

biotopů (E.P.B.), který byl pro úložiště vyčíslen na 5 498, 48 bodů. Ekologický potenciál 

biotopů představuje na řešeném území takovou maximální možnou ekologickou hodnotu 

aktuálně se vyskytujících biotopů, které jsou schopny tyto biotopy dosáhnout vzhledem ke 

svému nynějšímu aktuálnímu stavu, ale s již s úvahou změny biotopů v čase. V rámci 

sukcesních postupů a autoregulačních vlastností aktuálních biotopů lze očekávat zvýšení 

aktuální hodnoty z 2 893,7 na hodnotu 5 498, 48 bodů. 
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Srovnáním ekologického potenciálu aktuálních biotopů a celkového reálného 

ekologického potenciálu území  (E.P.B 5 498, 48 bodů vzhledem k R.E.P. 9 900 bodů) lze 

vyvodit, že reálný ekologický potenciál území je aktuálními biotopy zajišťován na 55 %, 

což představuje zajištění průměrné. Toto průměrné zajištění je způsobeno zejména 

aktuálně ekologicky méně stabilními částmi území, jež se skládá z biotopů přírodních až 

přírodě cizích. Přičemž přeměnou těchto biotopů cestou přirozené sukcese nebo vhodnou 

rekultivací může být reálný ekologický potenciál zajištěn náhradními biotopy na 100%. 

 

Území bylo hodnoceno rovněž z pohledu původních ekologických hodnot biotopů 

vyskytujících se na lokalitě před počátkem ukládání elektrárenského popílku (P.E.H.). 

Stanovení těchto hodnot bylo možné provést s využitím historických podkladů datovaných 

před rokem 1962, kdy bylo započato s budováním hrázového systému a hydraulickým 

ukládáním popílkových směsí. Na řešeném území bylo vylišeno 7 typů původních biotopů, 

charakterizovaných mozaikou lučních společenstev a ploch orné půdy s křovinatými 

remízky. Ekologická hodnota těchto původních biotopů byla vyčíslena na 3 450,44 bodů, 

přičemž vysokých hodnot dosahují biotopy s vyvinutými antropogenně neovlivněnými 

půdami nebo omezeným výskytem synantropních a invazních druhů. 

Srovnáním aktuální a původní ekologické hodnoty řešeného území (A.E.H 2 893,7 bodů 

vzhledem k P.E.H. 3 450,44 bodů) lze konstatovat, že vybudováním úložiště popílku a jeho 

vhodnou lesnickou rekultivací a zejména ponecháním části lokality spontánní sukcesi, 

nedošlo k výraznému snížení ekologických hodnot vzhledem k hodnotám původního 

území. Znamená to tedy, že funkce ekologická není výrazně pozměněna.  

Hodnocením hospodářské funkce úložiště elektrárenských popílků Třinec byl stanoven 

reálný hospodářský potenciál (R.H.P.), přičemž území vykazuje nejvyšší možné využití 

pro funkci lesnickou a zemědělskou, které jsou zařazeny do 3. třídy, charakterizující 

potenciál vysoký, zatímco extrémně nízký (třída 7.) dosahuje území v dílčí funkci dopravní 

a pracovních míst. Celkový hospodářský potenciál je následně zařazen do 5. klasifikační 

třídy, která označuje hospodářský potenciál jako nízký. Dominantním faktorem při výpočtu 

hospodářského potenciálu byla zejména možnost využití území pro výrobu energie z 

obnovitelných zdrojů (využití dřevní hmoty), pro ukládání různých deponií nebo využití 

uloženého popílku pro stavební účely. Z hlediska zemědělské funkce je možný předpoklad 

rekultivace vyschlé planiny úložiště z cílem vytvoření lučních společenstev, nebo pro 
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komerční zahradnické účely pěstování okrasných dřevin, bylin apod. Dílčí funkce lesnická 

může být na území využita z pohledu výsadby lesnických rekultivací se statusem lesů 

zvláštního určení, rychle rostoucích dřevin pro účely spalování dřevní štěpky nebo výsadby 

lesní školky pro pěstování a prodej sazenic k rekultivačním účelům na podobně vzniklých 

lokalitách. 

Aktuální hospodářská hodnota (A.H.H.) dosahuje na řešeném území nejvyšších hodnot 

ve funkci průmyslové (65 bodů), zbývající dílčí funkce vykazují nízké hodnoty, což 

poukazuje na fakt, že průměrná aktuální hodnota území je vzhledem ke svému 

hospodářskému potenciálu nízká (6. třída). Srovnáním hospodářského potenciálu a aktuální 

hodnoty funkce průmyslové (R.H.P. 275 bodů a A.H.H. 65 bodů) poukazuje na fakt, že 

aktuální stav území umožňuje těchto 275 bodů využít pouze na 24 % 

Původní hospodářská hodnota (P.H.H.) stanovená z historických pramenů byla nejvýše 

vyčíslena pro funkci zemědělskou (160 bodů). Srovnáním aktuálních a původních 

hospodářských hodnot území dílčích hospodářských funkcí, docházíme k výsledku, že 

území vzniklé ukládáním elektrárenského popílku dosahuje sice ve funkci zemědělské 

nižších hodnot, nicméně pro ostatní dílčí hospodářské funkce je více ekonomicky 

zhodnotitelné, nežli území, které zde bylo původně, jak je patrné z grafu 19. 

 

Graf 19 Bodové srovnání P.H.H., A.H.H. a R.H.P. úložiště elektrárenských popílků Třinec 
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Společenská funkce úložiště je prostřednictvím reálného společenského potenciálu 

(R.S.P.) charakterizována třídou 5, která představuje nízký společenský potenciál 

vzhledem k hypotetickému maximu této funkce. Reálný společenský potenciál limitovaný 

charakterem řešeného území byl vyčíslen nejvyšší pro funkci rekreační (489 bodů), který 

v porovnání s H.S.P. funkce rekreační (640 bodů) dosahuje téměř 77 %, což vyjadřuje 

R.S.P, jako velmi vysoký (2. třída). Tento velmi vysoký potenciál je podmíněn zejména 

potenciální možností pěší turistiky, cykloturistiky a hipoturistiky, trasou pro klasické 

lyžování, možností různých vyžití území pro účely výstavby dětského hřiště nebo lanového 

centra, vytvoření botanické zahrady nebo arboreta či rozšíření a úpravu vodní plochy pro 

rekreační rybaření a možnost koupání. Extrémně nízký (třída 7) byl vyčíslen pro funkci 

sídelní, neboť se nedá předpokládat žádné potenciální využití území pro výstavbu domů, či 

panelové zástavby. 

Aktuální společenská hodnota (A.S.H.) byla celkově vyčíslena vzhledem k reálnému 

společenskému potenciálu jako nízká, zařazená do 6. třídy. Pro funkci rekreační 

představuje A.S.H. 165 bodů, což je snížené zajištění této funkce vzhledem ke svému 

potenciálu - 489 bodů (33,74 %, tzn. 5. třída). Nedostatečné zajištění poskytuje území ve 

funkci kulturně-edukační (A.S.H. = 15 bodů, R.S.P = 140 bodů což představuje 10,7 %, a 

7. třídu) a taktéž funkci environmentální (A.S.H. = 6bodů, R.S.P = 582 bodů což 

představuje 1,03 %, a 7. třídu).  Vyššího zajištění těchto funkcí by mohlo být dosaženo 

vybudováním venkovní rozhledny, odpočinkového mobiliáře, edukační stezky, rozšířením 

výzkumných ploch nebo prohlášením částí plochy jako maloplošné chráněné území 

(spontánně vytvořená vodní plocha s cennými druhy rostlin a živočichů) nebo začlenění 

lesnicky rekultivované části jako lokální biokoridor a lokální biocentrum s návazností na 

okolní lesní komplexy, nebo část lokality prohlásit jako významný krajinný prvek 

vzhledem ke svému lesnímu a vodnímu charakteru. 

Původní společenská hodnota (P.S.H.) byla vyčíslena pro funkci rekreační 54 body, pro 

funkci sídelní a kulturně-edukační nulovými body a environmentální funkci 20 body. 

Srovnáním původních a aktuálních hodnot vyplývá, že území vykazuje nižších hodnot ve 

funkci environmentální, ale v ostatních funkcích vykazuje hodnot vyšších, nežli území, 

které zde bylo původně. Znamená to tedy, že výstavbou úložiště byla funkce společenská 

zvýšena. Porovnání umožňuje graf 20. 
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Graf 20 Bodové srovnání P.S.H., A.S.H. a R.S.P. úložiště elektrárenských popílků Třinec 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, že úložiště elektrárenských popílků představuje 

z hlediska svého funkčního potenciálu hodnoty zapsané trojkombinací X.Y.Z. jako FUPO 

4.5.5. (ekologický: 4 - průměrný; hospodářský: 5 – nízký; společenský: 5 - nízký 
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Hodnocené lokality, jež byly v minulosti nebo stále ještě jsou, výrazně ovlivňovány 

lidskou činností dobýváním nerostných surovin nebo ukládáním různých druhů odpadů na 

povrch, se na první pohled mohou zdát jako negativním krajinným prvkem rušící okolí 

svým vzhledem, odlišnými vlastnosti a omezenými možnostmi jejich využití. Jak se ale 

ukázalo v této disertační práci, nemusí tyto lokality vždy tvořit krajinné části negativní, ale 

rovněž i pozitivní, ne-li esteticky působivé až krásné. Stejné poznatky uvádějí například 

Sádlo & Tichý (2002), kteří uvádí dokonce, že by bylo omylem domnívat se, že lomy 

zůstanou natrvalo jizvou poškozující krajinu nebo územím, kde roste nanejvýš plevel. 

Taktéž Tichý (2004) uvádí, že při správné péči o vytěžené lomy mohou tyto lokality patřit 

k jejím nejhodnotnějším částem České republiky na příkladu v okresech Kolín a Kutná 

Hora uvádí, že nejméně polovinu chráněných území v těchto okresech tvoří opuštěné lomy.  

Z výsledků disertační práce vyplývá, že hodnocené lokality nemají své funkční 

potenciály hodnoceny extrémně nízkými hodnota, jak by se na první pohled mohlo zdát, 

ale spíše průměrnými hodnotami, které jsou demonstrovány na grafu 21. Graf znázorňuje 

třídy jednotlivých FUPO základních funkcí všech řešených území, přičemž nejvyšší 

potenciál je hodnocen třídou 1 a nejmenší třídou 7.  
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6.3. Náměty na další výzkum 

 

 Pro možnost snazšího využití metodického postupu širšího okruhu uživatelů by 

bylo vhodné postup zpracovat formou uživatelské příručky, přehledně popisující 

jednotlivé výpočetní operace. 

 Dále pro snazší správu dat a vizualizaci mapových kompozic by bylo možné 

využívat navrhované mapové aplikace, pokud bude realizována do konečné 

podoby. 

 Z důvodu využívání metodického postupu s možností ukládáním výpočtových dat 

pro pozdější využití by bylo vhodné vytvořit software, který by výpočetní kroky 

urychlil a zjednodušil. 

 Metodický postup byl verifikován na třech zkoumaných lokalitách, pro možnosti 

vytvoření databáze dat o funkčních potenciálech celé České republiky by bylo 

vhodné rozšířit počet zkoumaných lokalit i na území neovlivněné průmyslovými 

činnostmi a provést statistické zhodnocení zkoumaných lokalit. 

 Z hlediska ekonomického srovnání funkčního potenciálu by bylo vhodné 

metodický postup rozšířit implementací finančního vyjádření vztahující se 

například k České nebo Evropské měně. 
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7. ZÁVĚR 

V rámci předkládané disertační práce byl navržen nový metodický postup pro 

hodnocení funkčního potenciálu území. 

Nový metodický postup byl zkráceně nazván hodnocení FUPO a je jej možno využít 

pro lokality vzniklé průmyslovou činností, ale i lokality vzniklé přirozenou cestou nebo 

průmyslově neovlivněné. Postup hodnocení FUPO je tímto použitelný univerzálně pro 

všechna území v rámci České republiky ale mimo ni. Semi-kvantitativní hodnocení tříd 

FUPO umožňuje porovnávat potenciály jednotlivých lokalit a srovnávat je s lokalitami 

jinými. Výpočtové kroky byly vytvořeny tak, aby bylo možné srovnávat běžně 

nesrovnatelné jednotky plochy, linií, jevů apod. Vytvořením navržené mapové aplikace 

bude rovněž možné dané FUPO na celém území České republiky hodnotit a porovnávat. 

Těmito navrženými prvky a nástroji získává postup hodnocení FUPO na své komplexnosti 

a inovativnosti.  

 

Metodický postup byl navržen pro možnost využití například v oblasti územního a 

krajinného plánování, pro tvorbu územního systému ekologické stability (ÚSES) na 

plochách využívaných pro těžbu nerostných surovin a jiných antropogenně výrazně 

pozměněných ploch, dále jej je možno využít pro účely hodnocení krajinného rázu, 

hodnocení vlivů na životní prostředí nebo vyhlašování zvláště chráněných území (ZCHÚ). 

Metodický postup mohou využít také majitelé antropogenně vzniklých lokalit a vytvořenou 

mapovou aplikaci i uživatelé z řad odborníků specializující se na hodnocení krajiny a širší 

veřejnost se zájmem o hodnocení různým území České republiky. 

 

Navrhovaný postup je reflexí na dosud dosažené výsledky různých typů prací, ovšem 

vzhledem k chybějícím uceleným metodikám či jiných postupů řešící území z hlediska 

všech základních funkcí a jejich potenciálů je tento nový postup chápán jako prvotní dílo 

snažící se tuto problematiku komplexně pojmout a relevantními výpočtovými postupy 

dosáhnout určitého adekvátního výsledku. Postup nebyl navržen pro účely vytvoření 

konkrétních rekultivačních plánů nebo postupů, ale pouze pro stanovení jakým směrem 

řešené území rekultivovat aby byl zajištěn jeho funkční potenciál. 
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Verifikaci hodnocení FUPO na konkrétních lokalitách předcházela komplexní analýza 

zkoumaných lokalit, včetně jejich současného a historického stavu, širších územních 

charakteristik, současného a plánovaného využití. Hodnocení FUPO bylo aplikováno na 

lokalitách: odvalový komplex hlušinového materiálu Ema – Ostrava, vápencový lom 

Mokrá u Brna, úložiště elektrárenského popílku Třinec.  

Aplikace nového metodického postupu na těchto lokalitách přinesla následující 

výsledky: 

 Byl potvrzen předpoklad srovnání funkčních potenciálů různých typů průmyslem 

pozměněných lokalit. 

 Bylo dosaženo srovnání základních funkcí území vzhledem ke svým funkčním 

potenciálům pomocí trojkombinace FUPO X.Y.Z. 

 Byla potvrzena první hypotéza, že funkční potenciály základních funkcí území 

dosahují vyšších hodnot na lokalitách mimořádných přírodních hodnot nebo lokalitách 

s vhodně provedenou rekultivací. Dále, že nízké hodnoty dosahují funkční potenciály 

na lokalitách bez další možnosti využití nebo nevratným poškozením. 

 Byla potvrzena i druhá hypotéza, že lokalita s vhodně provedenou rekultivací nebo 

vhodným managementem o nové plochy dosahuje vyšších, stejných nebo nižších 

aktuálních hodnot, nežli původní území nacházející se zde před zásahem. 

 Byl potvrzen předpoklad, že hodnocením FUPO bude možné stanovit budoucí 

možnosti využívání lokality nebo navrhnout nejvhodnější způsob rekultivace vedoucí 

k dosažení co největšího funkčního potenciálu území. 

 

Z dosažených výsledků vyplývá, že funkční potenciály řešených lokalit byly vypočteny 

jako spíše průměrné, přičemž: 

 pro odvalový komplex Ema byla vyčíslena trojkombinace FUPO jako 4.5.6. a 

srovnáním aktuálních a původních hodnot přineslo poznání, že vybudování tohoto 

komplexu významně zvýšilo hodnoty funkce společenské, snížilo hodnoty funkce 

hospodářské a hodnoty funkce ekologické se téměř nezměnily, 

 pro vápencový lom Mokrá byla trojkombinace stanovena jako FUPO 3.5.5. a 

srovnáním aktuálních a původních hodnot přineslo informace, že těžba vápence 

velkoplošným způsobem zapříčinila snížení hodnot funkce ekologické a společenské a 

zvýšené hodnoty funkce hospodářské,  
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 pro úložiště elektrárenského popílku Třinec byla trojkombinace FUPO vyčíslena jako 

4.5.5. a srovnáním aktuálních a původních hodnot přineslo informace, že výstavba 

úložiště a jeho následná rekultivace přinesla mírné snížení funkce ekologické, mírné 

zvýšení hodnot funkce hospodářské a zvýšení hodnot funkce společenské. 

 

Práce je členěna do 10 základních kapitol, obsahuje tabelární, grafické a mapové 

výstupy a fotografické dokumentace uvedené v textu a v přílohách. 
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8. CONCLUSION 

In the presented dissertation thesis was designed new methodological approach used for 

the functional potential assessment of landscape. 

The new methodological approach was called for short FUPO assessment and it may be 

used for sites resulting from industrial activities, as well as sites caused naturally or sites 

industrially unaffected. The FUPO assessment is universally applicable for all territories in 

and out the Czech Republic. Semi-quantitative evaluation of FUPO classes allows to 

compare the potentials of individual sites and to compare it with other sites. The 

calculation steps were designed to be able to compare common incomparable units for 

example areas, lines, components etc. The proposed mapping application will also be given 

FUPO assessment to evaluate and compare data throughout the Czech Republic. Thanks to 

these features and tools FUPO assessment is comprehensive and innovative approach. 

The methodological approach was designed to use for example in spatial and landscape 

planning for the creation of the territorial system of ecological stability (USES) of the 

mining and other anthropogenically altered areas. The approach can be used for landscape 

character assessment, evaluation impacts on the environment or the announcement of 

specially protected areas (SPAs). The owners of these anthropogenically created sites 

could also use the approach. The mapping applications could be used by the experts 

specializing in the assessment of the landscape and the wider public interested in 

assessment of different areas of the Czech Republic. 

The proposed approach is a reflection on the achieved results of many kinds of 

researches. This new procedure is viewed as the primary work looking to contain these 

issues comprehensively and it could achieve some adequate result by a relevant calculation 

procedures. This fact is due to missing comprehensive methodologies and other practices 

solving the basic function and their potentials of the landscape. The approach was not 

designed for a specific reclamation plans or procedures, but only to determine which 

direction would be solved reclaim territory to ensure its functional potential. 
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Comprehensive analysis of solved sites, including their current and historical status, 

broader regional characteristics, current and planned use were made before they 

verification assessment FUPO. The assessment was applied to the following localities: the 

spoil heap complex called Ema in Ostrava, arising from underground coal mining, 

limestone quarry Mokra near Brno, fly ash storage Trinec.  

Application of the new methodological approach on these locations brought  the 

following results: 

 The assumption of comparison of functional potentials of different types of industry 

modified sites was confirmed. 

 Comparison of the basic functions due to their functional potentials with triple FUPO 

XYZ was achieved. 

 The first hypothesis was confirmed that the functional potential of the basic functions 

achieve higher values on the extraordinary natural values sites or sites with well 

performed reclamation. Furthermore, locations without further possibility of recovery 

or irreversible damage achieve low values of functional potentials. 

 It was also confirmed second hypothesis, that a properly reclaimed site or location 

with an appropriate management of new space reaches higher, same or lower current 

values than the original place, which was there before the industrial activities. 

 It was confirmed the assumption that the assessment will be determined FUPO future 

possibilities of using the site or suggest the best way of reclamation proceeding to 

achieve the greatest the functional potential. 

 

 

The obtained results show that the functional potentials solved sites were calculated as a 

rather average, with: 

 

• for the spoil heap complex Emma complex was quantified a triple combination FUPO 

4.5.6. and comparing the current and original values brought the recognition that building 

of this complex significantly increased the value of social function, reduce the value of the 

economic function and the values  of ecological functions are almost unchanged, 

javascript:r(0)
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• for the limestone quarry Mokra was quantified a triple combination FUPO 3.5.5. and 

comparing the current and original values provided information that large-scale limestone 

mining has caused lowering of ecological and social functions and increased economic 

function, 

• for the fly-ash storage dump Trinec was quantified a triple combination FUPO 4.5.5. 

and comparing the current and original values provided information that the construction 

of storage and its subsequent reclamation slightly decreased the ecological function, 

slightly increasing the economic function and increased the social functions. 

 

The dissertation thesis is divided into 10 basic chapters and it contains tables, graphs, 

maps and photographic documentation presentation in the main text and in the annexes. 
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Tabulka 10.1.1 Přírodní a přírodě blízké biotopy dle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2001) 

Skupina typů 

biotopů 
Podskupina typů biotopů nebo typ biotopu Typ biotopu 

V Vodní toky a 

nádrže 

V 0 Krasové vody 

V00 Podzemní vody 

V00.1 Podzemní vody intersticiální  

V00.2 Podzemní vody puklinové  

V0.1 Podzemní krasová jezírka  

V0.2 Podzemní krasové toky  

V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a 

mezotrofních stojatých vod 

 
V 2 (Stojaté vody) Makrofytní vegetace mělkých 

stojatých vod 

V2.1 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod 

V2.2 Periodické stojaté vody  

V2.3 Vody zvláštního chemismu  

V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a 

tůní 

 

V4 Nížinné až horské vodní toky 

V4.1 Pramenné stružky  

V4.2 Pstruhová pásma horských a podhorských toků  

V4.3 Lipanová pásma podhorských potoků a řek  

V4.4 Parmová pásma toků  

V4.5 Cejnová pásma toků  

V5 Vegetace parožnatek 

 V6 Vegetace šídlatek (Isoëtes) 

 

M Mokřady a 

pobřežní vegetace 

M1 Rákosiny a vegetace vysokých ostřic 

M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod  

M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty  

M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů  

M1.4 Říční rákosiny  

M1.5 Pobřežní vegetace potoků  

M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů  

M1.7 Vegetace vysokých ostřic  

M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium 

mariscus) 

M2 Vegetace jednoletých vlhkomilných bylin 

M2.1 Vegetace letněných rybníků  

M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků  

M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí  

M2.4 Vegetace jednoletých slanomilných trav  

M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 

 

M4 Štěrkové říční náplavy 

M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace 

M4.2 Štěrkové náplavy s židoviníkem německým 

(Myricaria germanica) 

M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní 

(Calamagrostis pseudophragmites) 

M5 Devětsilové lemy horských potoků 

 M6 Bahnité říční náplavy 

 M7 Bylinné lemy nížinných řek 

 

R Prameniště a 

rašeliniště 

R0 Prosté prameny 
R0.1 Prameny prostých vod  

R0.2 Termální a minerální prameny  

R1 Prameniště 

R1.1 Luční pěnovcová prameniště 

R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců  

R1.3 Lesní pěnovcová prameniště  

R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců  

R1.5 Subalpínská prameniště  

R2 Slatinná a přechodová rašeliniště 

R2.1 Vápnitá slatiniště  

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 

R2.3 Přechodová rašeliniště  

R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou 

(Rhynchospora alba) 

R3 Vrchoviště 

R3.1 Otevřená vrchoviště 

R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)  

R3.3 Vrchovištní šlenky  



 

 

Skupina typů 

biotopů 
Podskupina typů biotopů nebo typ biotopu Typ biotopu 

S Skály, sutě a 

jeskyně 

S1 Skály a droliny 

S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin  

S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin  

S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek  

S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin  

S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským 

(Ribes alpinum) 

S2 Pohyblivé sutě 

 S3 Jeskyně (podle typu: krápníkové, dolomitové, 

puklinové) 

 

A Alpínské 

bezlesí 

A1 Alpínské trávníky A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky  

 
A1.2 Zapojené alpínské trávníky 

A2 Alpínská a subalpínská keříčková vegetace A2.1 Alpínská vřesoviště 

 
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace 

A3 Sněhová vyležiska 

 
A4 Subalpínská vysokobylinná vegetace 

A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky 

A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy  

A4.3 Subalpínské kapradinové nivy  

A5 Skalní vegetace sudetských karů 

 A6 Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin 

 A7 Kosodřevina 

 
A8 Subalpínské listnaté křoviny 

A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix 

lapponum) 

A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny  

T Sekundární 

trávníky a 

vřesoviště 

T1 Louky a pastviny 

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky  

T1.2 Horské trojštětové louky  

T1.3 Poháňkové pastviny  

T1.4 Aluviální psárkové louky  

T1.5 Vlhké pcháčové louky  

T1.6 Vlhká tužebníková lada 

T1.7 Kontinentální zaplavované louky  

T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace  

T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky  

T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd  

T2 Smilkové trávníky 

T2.1 Subalpínské smilkové trávníky  

T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy 

T2.3 Podhorské až horské smilkové trávníky  

T3 Suché trávníky 

T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca 

pallens)  

T3.2 Pěchavové trávníky  

T3.3 Úzkolisté suché trávníky  

T3.4 Širokolisté suché trávníky 

T3.5 Acidofilní suché trávníky  

T4 Lesní lemy 
T4.1 Suché bylinné lemy  

T4.2 Mezofilní bylinné lemy  

T5 Trávníky písčin a mělkých půd 

T5.1 Jednoletá vegetace písčin  

T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem 

šedavým (Corynephorus canescens) 

T5.3 Kostřavové trávníky písčin  

T5.4 Panonské stepní trávníky na písku  

T5.5 Podhorské acidofilní trávníky  

T6 Vegetace efemér a sukulentů 
T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentů  

T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů  

T7 Slaniska 

 
T8 Nížinná až horská vřesoviště 

T8.1 Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin  

T8.2 Sekundární podhorská a horská vřesoviště 

T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin  

K Křoviny 

K1 Mokřadní vrbiny 

 K2 Vrbové křoviny podél vodních toků 
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů 

K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů  

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 

 



 

 

Skupina typů 

biotopů 
Podskupina typů biotopů nebo typ biotopu Typ biotopu 

K4 Nízké xerofilní křoviny 

 

L Lesy 

L1 Mokřadní olšiny 

 
L2 Lužní lesy 

L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)  

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy  

L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek  

L2.4 Měkké luhy nížinných řek  

L3 Dubohabřiny 

L3.1 Hercynské dubohabřiny  

L3.2 Polonské dubohabřiny  

L3.3 Karpatské dubohabřiny  

L3.4 Panonské dubohabřiny  

L4 Suťové lesy 

 
L5 Bučiny 

L5.1 Květnaté bučiny 

L5.2 Horské klenové bučiny  

L5.3 Vápnomilné bučiny 

L5.4 Acidofilní bučiny 

L6 Teplomilné doubravy 

L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy  

L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši  

L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku  

L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy  

L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy  

L7 Acidofilní doubravy 

L7.1 Suché acidofilní doubravy  

L7.2 Vlhké acidofilní doubravy  

L7.3 Subkontinentální borové doubravy 

L7.4 Acidofilní doubravy na písku  

L8 Suché bory 

L8.1 Boreokontinentální bory  

L8.2 Lesostepní bory  

L8.3 Perialpidské hadcové bory 

L9 Smrčiny 

L9.1 Horské třtinové smrčiny  

L9.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny  

L9.3 Horské papratkové smrčiny  

L10 Rašelinné lesy 

L10.1 Rašelinné březiny  

L10.2 Rašelinné brusnicové bory  

L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť  

L10.4 Blatkové bory  

 

 

Tabulka10.1.2 Přírodně vzdálené až cizí biotopy dle (SEJÁK & DEJMAL, 2003) 

Skupina typů 

biotopů 
Podskupina typů biotopů nebo typ biotopu Typ biotopu 

X(písmeno) 

Přírodě vzdálené 

biotopy 

XV Vodní toky, kanály a nádrže s 

fragmentovanou nebo ruderalizovanou vegetací 

XV1 Vegetace nových vodních ploch  

XV2 Degradovaná biota vod  

XV3 Odvodňovací kanály 

XV4 Lokálně upravené vodní toky  

XM Antropogenní vlhká až mokrá stanoviště s 

ruderální mokřadní vegetací XM1 Zamokřelá ruderální lada  

XR (R3.4) Degradovaná vrchoviště 

 

XS Antropogenní skály, sutě, minerální 

substráty s fragmentovanou nebo 

ruderalizovanou vegetací 

XS1 Nové těžební prostory ve skalních masivech a 

jejich kamenné odvaly 

XS2 Opěrné zdi, suché zídky a plochy s umělým 

kamenným povrchem 

XS3 Opuštěná důlní díla, neužívané tunely a sklepy  

XS4 Sesuvy, obnažené půdy a spáleniště 

XT Silně ruderalizované trvalé bylinné porosty 

na orné půdě nebo antropogenních substrátech 

XT1 Postagrární úhory 

XT2 Degradovaná vlhká lada  



 

 

Skupina typů 

biotopů 
Podskupina typů biotopů nebo typ biotopu Typ biotopu 

XT3 Intenzivní nebo degradované mezofilní louky  

XT4 Degradované suché trávníky a suchá lada 

XT5 Bylinné porosty náspů dopravních staveb a 

zemních hrází 

XT6 Nové těžební prostory a odvaly zemních 

substrátů  

XK Silně ruderalizované nebo ochuzené křoviny 

a stromy mimo les 

XK1 Extenzivní nebo opuštěné sady a vinice 

XK2 Lada s křovinnými porosty a stromy  

XK3 Dřevinné porosty náspů dopravních staveb  

XK4 Pionýrská dřevinná vegetace nekultivovaných 

antropogenních ploch 

XL Silně degradované a kulturní lesy a lesní 

kulticenózy 

XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin v 

krajině  

XL2 Solitérní stromy  

XL3 Monokultury stanovištně nevhodných dřevin 

XL4 Degradované lesní porosty s ruderálními 

společenstvy 

XL5 Paseky, les po výsadbě a renaturalizační 

výsadby dřevin 

X(číslo) Přírodě 

cizí biotopy s 

ruderální vegetací 

X1 Vodní nádrže a vodoteče bez vegetace 

X1.1 Nové umělé nádrže z přírodních materiálů 

X1.2 Betonové nádrže (bazény)  

X1.3 Systematicky upravené vodní toky  

X1.4 Znečištěné vody  

X2 Technicky upravená prameniště, vytěžená či 

odvodněná rašeliniště bez vegetace 

 X3 Rumištní biotopy na kamenitých podkladech 
X3.1 Zbořeniště  

X3.2 Užívané štoly, tunely a sklepy  

X4 Segetální vegetace a biotopy na orné půdě 

X4.1 Tradiční náves  

X4.2 Jednoleté úhory  

X4.3 Víceleté kultury na orné půdě  

X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě  

X4.5 Bylinné a křovinné porosty na opuštěných 

degradovaných plochách, nerekultivovaných haldách 

a skládkách 

X4.6 Železniční stanice (seřazovací stanice a jim 

podobná překladiště) 

X 4.7 Lada v průmyslových, skladových a 

zemědělskotechnických areálech 

X5 Nepůvodní a kulturní křovinné porosty 

X5.1 Živé ploty  

X5.2 Užitkové zahrady a zahrádkářské kolonie  

X5.3 Intenzivní vinice, chmelnice a sady  

X6 Nepůvodní a kulturní dřevinné porosty 

X6.1 Parky a zahrady s převahou nepůvodních druhů  

X6.2 Hřbitovy s převahou nepůvodních druhů  

X6.3 Lesní a ovocné školky, plantáže lesních dřevin  

X6.4 Monokultury allochtonních druhů dřevin 

(akátiny)  

XX Přírodě cizí 

biotopy s 

omezenou 

vegetací 

XX1 Degradované a chemicky ovlivněné vodní 

toky a plochy 

XX1.1 Nádrže čističek, odkaliště  

XX1.2 Chemicky znehodnocené vody  

XX1.3 Zatrubněné toky  

XX2 Chemicky znehodnocené mokřiny XX3.1 Plošně zastavěné území s minimální vegetací  

XX3 Technicky zpevněné a nepropustné plochy XX3.2 Nepropustné plochy 

XX4 Chemicky ovlivněné plochy 

XX4.1 Skládky a smetiště v intravilánu  

XX4.2 Chemicky znehodnocené plochy a otevřené 

povrchy skládek toxických materiálů 
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Půdní vlastnosti 

1.1 Faktor původnost půdy – Ef1 

Stanovení kvality substrátu, kontaminace půd cizorodými látkami, stanovení stupně 

degradace, stanovení půdního typu a půdního druhu (ve vztahu k přirozeným podmínkám 

stanoviště). Bodovací škála zahrnuje od nejvyspělejších a nejvyvinutějších půdních 

substrátů (například lesní půda), přes substráty se zachovanou a omezenou organickou 

složkou (například oglejení, poklesy apod.) po substráty s degradovanou až žádnou 

organickou složkou (navážky). 

Faktor původnost půdy – Ef1 body 

půdní druh a půdní typ přirozený (přírodní) 5 

půdní  druh a  půdní typ odpovídající přirozenému stavu                            4 

půdní  druh a  půdní typ odpovídající přirozenému stavu ovlivněný změnou 

stanovištních podmínek (poklesy, sekundární mokřady apod.) 
3 

půdní  druh a  půdní typ odpovídající přirozenému stavu ovlivněný změnou 

stanovištních podmínek (desertifikace) 
2 

půdní druh  a půdní typ neodpovídající přirozenému stavu 1 

bez půdního pokryvu 0 

 

1.2 Faktor antropogennost půdy – Ef2 

Popis míry antropogenního vlivu na půdní pokryv sledované oblasti obsahující údaje o 

typu půdního pokryvu. Bodovací škála zahrnuje půdy a substráty od nejméně narušených 

přirozeně se vyskytujících půd s bohatým obsahem živin, přes zúrodnitelně půdy, různé 

deponie až po substráty nejvíce narušené a bez živin. 

Faktor antropogennost půdy – Ef2 body 

ornice, lesní půda, TTP na rostlé půdě, apod. 5 

podornice, lesní půda na navážkách, sutě, sanašní TTP, apod. 4 

deponie odpadů – kompostovatelný, překryvy a násypy rekultivací 3 

deponie odpadů – horninový 2 

ostatní deponie 1 

zpevněná plocha bez půdního pokryvu 0 

 

1.3 Faktor stupeň degradace půdy – Ef3 

Stanovení chemizmu půd a míry znečištění půdního pokryvu v porovnání s přirozeným 

stavem sledovaného vzorku je prováděno na základě chemických analýz dle vyhlášky č. 

13/94 Sb. k zákonu č. 334/92 Sb. v platném znění.  

Faktor stupeň degradace půdy – Ef3 body 

nevykazují znečištění 5 

nepřesahují maximálně přípustné hodnoty 4 

mírně kontaminované  3 

silně kontaminované 2 

velmi silně kontaminované 1 

životu nebezpečné 0 

 



 

 

Kvalita vody povrchové 

1.4 Faktor jakostní třída vod- Ef4 

Hydrobiologické hodnocení kvality tekoucích a stojatých vod   je  prováděno   na  základě   

fyzikálně  -  chemických a biologických  analýz (výskyt  bioindikátoru znečištění vod - 

bakterií, mikroorganismů, bentosu,  ve stojatých vodách je významným   kritériem  čistoty   

výskyt  řas).   Na  základě fyzikálně - chemických a biologických rozborů je čistota vod 

rozdělena do 5 tříd jakosti (podle ČSN č. 757221): I. neznečištěná, II. mírně znečištěná, III. 

znečištěná, IV. silně znečištěná, V. velmi silně znečištěná. Směrnice 2000/60/ES 

Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000 ustanovující rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky rozděluje ekologický stav vody do pěti tříd: velmi 

dobrý, dobrý, střední, poškozený a zničený. Rozhodující složky jsou přitom složení a 

četnost vodní flóry a biomasa. 

Faktor jakostní třída vod- Ef4  

jakostní třídy ekologické třídy body 

I. neznečištěná velmi dobrý 5 

II. mírně znečištěná dobrý 4 

III. znečištěná střední 3 

IV. silně znečištěná poškozený 2 

V. velmi silně znečištěná zničený 1 

 

1.5 Faktor trofie vod – Ef5  

Stanovení množství živin v daném vzorku vody ze sledované oblasti se provádí 

biologicko-chemickou analýzou, jejíž výsledky určí stupeň trofie dané oblasti. Stanovení 

trofického potenciálu se provádí biotestem spočívajícím v kultivaci zelené řasy 

Scenedesmus quadricauda za standardních podmínek (osvětlení, teplota, přívod CO2 a 

pod.) a ve sledování její růstové odezvy. Růstová odezva se určuje spektrofotometrickým 

stanovením koncentrace chlorofylu. Když je dosaženo jeho konstantní koncentrace, stanoví 

se sušina řasové biomasy a rozdíl mezi touto hodnotou a počáteční hodnotou (z přepočtené 

koncentrace vložené kultury) určuje trofický potenciál Mp [mgl-1]. Nejnižší hodnoty 

dosahují ultraoligotrofní vody, které se přirozeně nevyskytují a vody antropogenně 

ovlivněné hypertrofií, které obsahují vysoké procento nežádoucích prvků. 

Vody se rozlišují podle svého vzniku – přirozeně či antropogenně vyskytující se vody 

Přirozeně vyskytující se vody: 

Faktor trofie vod – Ef5  

hodnocený faktor trofický potenciál Mp [mgl-1] body 

oligotrofní (slabě živné)   5-50 5 

mesotrofní (středně živné)   50-200 4 

eutrofní (silně živné)   200-500 3 

polytrofní (velmi silně živné)   500-1000 2 

hypertrofní (vysoce živné)   >1000 1 

ultraoligotrofní (neživné)   0-50 0 

 

 

 



 

 

Antropogenně vyskytující se vody:  

Faktor trofie vod – Ef5  

hodnocený faktor trofický potenciál Mp [mgl-1] body 

oligotrofní (slabě živné)   5-50 4-5 

mesotrofní (středně živné)   50-200 2-3 

eutrofní (silně živné)   200-500 2 

polytrofní (velmi silně živné)   500-1000 1 

hypertrofní (vysoce živné)   >1000 0 

ultraoligotrofní (neživné)   0-50 0 

 

 

1.6 Faktor saprobity vod – Ef6 

  

Hodnocení saprobity vod, neboli organického znečištění se provádí pomocí stanovení míry 

znečištění vody a podle tzv. saprobního indexu. Biologické rozbory se posuzují dle  jež 

ČSN 757714  a sabrobní index dle ČSN 75 7716, který vyjadřuje stupeň znečištění 

biochemicky odbouratelnými organickými látkami (stupnice -1,5 až +8,5). 

Faktor saprobity vod – Ef6  

Saprobita - 

stupeň 

Saprobita-

podstupeň 

Charakteristika Saprobní 

index 

body 

Kataprobita (K)   nejčistší vody podzemní  -1,5 - -0,5 5 

Limnosaprobita 

(L)  

xenosaprobita 

(x) 

velmi čistá voda, pramenná 

voda 

-0,5-0,5 5 

 oligosaprobita 

(o) 

čistá voda prstruhového a 

lipanového pásma 

0,51-1,5 4-5 

 β-mezosaprobita 

(β -m) 

mírně až středně znečištěná 

voda v běžných podmínkách  

1,51-2,5 2-4 

 α-mezosaprobita 

(α-m) 

silně znečištěná voda 

makroskopicky viditelná; 

(kontaminovaná odpadními 

vodami) 

2,51-3,5 1 

 polysaprobbita 

(p) 

velmi silně znečištěná voda, 

vysoký obsah živin, téměř bez 

kyslíku, vody s vysokým 

podílem odpadních vod, bez 

rybích populací 

3,51-4,5 0-1 

Eusaprobita (E)   odpadní vody, splaškové vody nad 4,5 0 

Transsaprobita 

(T)  

 znečištěné vody bez 

biologického oživení (ropné 

látky, toxické látky…) 

nehodnoceno 0 

 

 

 

 



 

 

Biotické faktory - flóra 

1.7Faktor rozmanitost biotopu – Ef7 

Rozmanitost neboli diverzita se hodnotí na základě rozdělení jednotlivých biotopů podle 

jejich charakteru, způsobu využívání člověkem a intenzity obdělávání. Diverzita lesních a 

lučních společenstev se hodnotí na základě fytocenologického snímkování, kdy 

společenstvo dosahuje vyšších bodovacích hodnost se zvyšujícím se odpovídajícím počtem 

druhů typických pro danou oblast. 

Faktor rozmanitost biotopu – Ef7 body 

společenstva lesní 

přirozená, přírodě blízká 5 

hospodářsky využívaná    

   heterokulturní 

   s vyvinutým bylinným patrem 5 

  bez vyvinutého bylinného patra  4 

  monokulturní  

   s vyvinutým bylinným patrem
*)

 5 - 3 

  bez vyvinutého bylinného patra 2 - 1 

pobřežní a mokřadní společenstva   5 - 4 

liniová a rozptýlená vegetace  5 - 4 

společenstva mimolesní a náhradní  

  louky, trvalé travní porosty
**)

  5 - 3 

 pastviny
**)

  4 - 3 

pomologické kultury, užitkové zahrady  

 extenzivní  4 - 3 

 intenzivní 3 - 2 

polní kultury  2 - 1 

bez vegetace, ruderální společenstva antropogenních stanovišť 0 - 2 

vodní toky a vodní plochy  

 s vyvinutými mokřadními a vodními 

společenstvy  

4 - 5  

 bez vyvinutých mokřadních a vodních 

společenstev
***)

 

2 - 3 

složiště odpadů  

 s vyvinutou stratifikací porostu 
*)

 3 - 5 

 s vyvinutým bylinným patrem 2 - 4 

 bez vegetačního krytu  1 
*)

 autochtonní druhové složení porostu se hodnotí nejvyšším počtem bodů 
**)

 dle intenzity obdělávání a druhové diverzity travních společenstev 
***)

 raná stádia sukcese, allochtonní výsadby 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.8 Faktor zralost biotopu – Ef8 

Stupeň zralosti vegetačního krytu neboli stavu vývoje biotopů se určí dle typu porostu dané 

lokality a stupně jejího vývoje zahrnující průzkum patrovitosti, různověkosti v lesních 

společenstvech a podíl cévnatých rostlin v lučních společenstvech. 

Faktor zralost biotopu – Ef8 body 

porost přirozený např. edafický klimax lesa, květnatá nehnojená louka, 

různověký les pralesovitého typu 
5 

porost heterokulturní, acidofilní bučiny, louky extenzivní a porost odpovídající 

přírodnímu 
4 

porost přirozené monokultury, rákosiny, bučiny, bory na píscích a sutích, 

hospodářské lesy listnaté, iniciální stádia lesních dřevin, „nálety“, intenzivní 

louky 

3 

porost ruderální, segetální, víceleté vegetace, stanoviště cizích rostlin 2 

porost ruderální, segetální, jednoleté vegetace 1 

porost invazní, zavlečený, bez vegetace 0 

 

1.9 Faktor synantropie biotopu – Ef9 

Hodnocení synantropie neboli míry ovlivnění člověkem se stanoví dle procentuálního 

podílu  invazních, expanzních a ruderálních druhů v analyzovaném porostu (plošná 

pokryvnost). Pokryvnost se stanovuje fytocenologickým snímkováním dle Braun-

Blanquetovy stupnice, která poskytuje údaje o identifikaci porostu a hodnocené ploše. Pro 

stanovení pokryvnosti lze využít metody váhové, bodové, odhadové a metody pokryvnosti 

listoví.  

Faktor synantropie biotopu – Ef9 body 

0 -   5 % 5 

6 -  25 % 4 

26 -  50 % 3 

51 -  75 % 2 

76 - 90 % 1 

91% - 100% 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.10 Faktor chráněné druhy rostlin – Ef10 

Stanovení výskytu ohrožených druhů ve sledované oblasti, které jsou uvedeny v Červeném 

seznamu ohrožených druhů České republiky a dále dle zákona o ochraně přírody a krajiny 

114/1992 Sb., jenž upravuje vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb. o 

zvláště chráněných druzích v platném znění. 

Faktor chráněné druhy rostlin – Ef10 body 

výskyt druhů ohrožených  v kategorii : 

 kriticky ohrožené + C1 5 

 silně ohrožené + C2, výskyt deštníkových druhů 4 

 ohrožené C3 3 

 významné C4a – taxony vyžadující zvláštní pozornost – méně ohrožené 2 

 ostatní C4b – taxony vyžadující zvláštní pozornost – dostatečně 

neprostudované  

1 

 nevyskytují se  0 

 

1.11 Faktor ohrožení společenstva – Ef11 

Kategorizace ohrožených druhů se stanoví dle metodiky Moravec a kol. (1995) nebo je 

možno rovněž použít metodiku pro hodnocení NATURY 2000. 

Faktor ohrožení společenstva – Ef11 body 

asociace lidskou činností bezprostředně ohrožená a v nebezpečí vymizení  (2)  

 vzácná  (2a) 5 

 dostatečně hojná (2b)  4 

asociace ustupující v důsledku lidské činností  

 vzácná 3a 5 

 dostatečně hojná 3b   3-4 

asociace bez ohrožení lidskou činností 4   

 vzácná 4a 2 

 dostatečně hojná 4b 1 

 

Biotické faktory - fauna 

Při studiu fauny je hodnocení stavu ekosystému zaměřeno především na mapování výskytu 

obratlovců a vybraných skupin bezobratlých (bioindikační   skupiny   živočichů,   vzácné a 

chráněné   druhy,  lovná   zvěř, motýli, obojživelníci, měkkýši, vážky apod.).  Je   

studována  druhová diversita, procento synantropních  druhů,   počet   vzácných a 

chráněných  druhů živočichů,  počet lovné  zvěře, velikost teritorií, funkčnost a složitost 

potravních řetězců pastevně - kořistnického typu. 

1.12 Faktor výskyt bioindikátorů – Ef12 

Hojný výskyt předpokládaných druhů organismů je vázán na výskyt bioindikátorů, kteří 

podmiňují přítomnost na těchto druzích nejen potravně závislých druhů organismů. Jedná 

se o druhy vyžadující ochranářská opatření, které se v praxi využívají pro stanovení 

nejmenší možné plochy pro chráněné území či pro určení minimálních nároků na složení, 

strukturu a procesy v ekosystémech (Plesník, 2003). Hodnocení bohatosti rostlin a 



 

 

živočichů určité lokality v závislosti na lokálních a regionálních ekologických vlastnostech 

se stanovuje na základě biogeografického výzkumu významných bioindikátorů, čili 

stanovením jeho změn v prostoru a čase. Mezi hlavní bioindikátory řadíme cévnaté druhy 

rostlin (primární producenti), motýly (v závislosti na rostlinném společenstvu), brouky – 

střevlíky (vrcholoví konzumenti – bezobratlí), vážky a obojživelníky. Monitoring dané 

oblasti se provádí dlouhodobě po dobu nejméně 5 let (pokud není možné 5 leté pozorování, 

doporučuje se provést více studií) a tyto výsledky nám ukazují současný stav druhové 

rozmanitosti (bez fluktuací) zkoumaného území a z těchto výsledků je možno odvodit 

rekonstruovanou druhovou skladbu lokality. 

Faktor výskyt bioindikátorů – Ef12 body 

bioindikátoři se vyskytují v hojném počtu a různých závislostech 5 

výskyt několika druhů bioindikátorů navzájem na sobě závislých 4 

výskyt několika druhů bioindikátorů na sobě nezávislých 3 

výskyt pouze jednoho druhu bioindikátoru 2 

bioindikátoři se vyskytují pouze ojediněle a náhodně 1 

bioindikátoři se nevyskytují 0 

 

1.13 Faktor chráněné druhy živočichů – Ef13 

 Stanovení výskytu ohrožených druhů ve sledované oblasti, které jsou uvedeny 

v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky a dále dle zákona o ochraně 

přírody a krajiny 114/1992 Sb., jenž upravuje vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 

175/2006 Sb. o zvláště chráněných druzích v platném znění. 

Faktor chráněné druhy živočichů – Ef13 body 

výskyt druhů ohrožených  v kategorii: 

 kriticky ohrožené + C1 5 

 silně ohrožené + C2, výskyt deštníkových druhů 4 

 ohrožené C3 3 

 významné C4a – taxony vyžadující zvláštní pozornost – méně ohrožené 2 

 ostatní C4b – taxony vyžadující zvláštní pozornost – dostatečně 

neprostudované  

1 

 nevyskytují se  0 

 

1.14 Faktor synantropie živočichů – Ef14 

Stanovení  %  invazních, expanzních synantropních druhů  v analyzovaném porostu 

metodou odhadu nebo počítáním na stanovenou jednotku plochy. Pro stanovení populačních 

hustot živočichů počítáním je důležité použít reprezentativní množství odchytových zařízení a 

počty kusů v jednotlivých vzorcích zjistit nejpřesněji, aby se stanovená početnost pro určitou oblast 

co nejvíce blížila skutečnosti. 

Faktor synantropie živočichů – Ef14 body 

0 -   5 %  5 
6 -  25 %  4 
26 -  50 %  3 
51 -  75 %   2 
76 - 90 %                     1 
91% - 100% 0 



 

 

Příloha č. 10.3 

Abecední seznam flory a fauny vyskytujících se na řešených lokalitách  
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Tabulka 10.3.1 Abecední seznam fauny a flory vyskytujících se na odvalovém komplexu 

Ema 

Flora 
České jméno Vědecké jméno 

baňatka obecná 
Brachythecium 

rutabulum 

bedrník Pimpinella sp. 

bez černý Sambucus nigra 

bika ladní Luzula campestris 

blatouch bahenní  Caltha palustris 

bodlák Carduus sp. 

bojínek luční Phleum pratense 

borovice lesní Pinus sylvestris 

bršlice kozí noha 
Aegopodium 

podagraria 

břečťan popínavý Hedera helix 

bříza bělokorá Retula pendula 

buk lesní Fagus sylvatica 

celík Solidago sp. 

černýš  Melampyrum sp. 

česnáček lékařský Alliaria petiolata 

česnek medvědí  Allium ursinum 

čičorka pestrá  Coronilla varia 

čistec  Stachys sp. 

děhel lesní Angelica sylvestris 

devětsil Petasites sp. 

divizna   Verbascum sp. 

divizna velkokvětá 
Verbascum 

densiflorum 

drchnička rolní Anagallis arvensis 

dub červený Quercus rubra 

dub letní Quercus robur 

dymnivka dutá Corydalis cava 

habr obecný Carpinus betulus 

hadí mord nizký Scorzonera humilis 
heřmánkovec 

nevonný 
Tripleurospermum 

inodorum 

hloh Crataegus sp. 

hluchavka  Lamium sp. 

horčice  Sinapsis sp. 

hrachor Lathyrus sp. 
hruštička 

okrouhlolistá Pyrola rotundifolia 

hvězdovice roční Stenactis annua 

Flora 
České jméno Vědecké jméno 

chmel obecný Humulus lupulus 

choroš Polyporus sp. 

chrpa Centaurea sp. 

jahodník obecný Fragaria vesca 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior 

javor babyka Acer campestre 

javor jasanolistý  Acer negundo 

javor mléč Acer platanoides 

jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 

jestřábník   Hieracium sp. 

jestřábník skvrnitý 
Hieracium 

maculatum 

jetel luční Trifolium pratense 

jetel plazivý Trifolium repens 

jetel pochybný Trifolium dubium 

ježatka kuří noha 
Echinochloa crus-

galli 

jílek Lolium sp. 

jírovec maďal 
Aesculus 

hippocastanum 

jitrocel kopinatý 
Plantabo 

lanceolata 

jitrocel prostřední Plantago media 

jmelí listnáčové Viscum album 

jmelí listnáčové Viscum album 

kakost Geranium sp. 

kalina obecná Viburnum opulus 

kapraď samec 
Dryopteris filix-

max 

kerblík Anthriscus sp. 
kokořík 

mnohokvětý 
Polygonatum 

multiflorum 
kokoška pastuší 

tobolka 
Capsella bursa-

pastoris 

komonice Melilotus sp. 

konopáč sadec 
Eupatorium 

cannabinum 

kontryhel obecný Alchemilla vulgaris 

kopretina Leucanthemum sp. 

kopřiva dvoudomá Urtica dioica 

kostival Symphytum sp. 



 

 

Flora 
České jméno Vědecké jméno 

kostřava Festuca sp. 

křídlatka Reynoutria sp. 

kuklík městský Geum urbanum 

lebeda rozkladitá Atriplex patula 
lípa malolostá 

(srdčitá) Tilia cordata 

lipnice Poa sp. 

líska obecná Corylus avellana 

lnice obecná Linaria vulgaris 

lopuch Arctium sp. 

maceška rolní Viola arvensis 

máchelka podzimní 
Lentodon 

autumnalis 

maliník obecný Rubus idaeus 

máta Mentha sp. 

merlík Chenopodium sp. 

metlice trsnatá 
Deschampsia 

caespitosa 

mléč Sonchus sp. 

mochna sp. Potentilla sp. 

mrkev obecná Daucus carota 
netýkavka 

malokvětá 
Impatiens 

parviflora 
netýkavka 

nedůtklivá 
Impatiens noli-

tangere 

ohnice Raphanus sp. 

olše lepkavá Alnus glutinosa 

orsej jarní Ficaria verna 

ostružník křovitý 
Rubus fructicosus 

agg. 

pajasan žláznatý Ailanthus altissima 

pamelník bílý 
Symphoricarpos 

rivularis 
pampeliška 

lékařská 
Taraxacum 

officinale 

papratka samičí 
Athyrium filix-

femina 

pcháč Cirsium sp. 

pitulník žlutý 
Galeobdolon 

luteum 

plicník lékařský 
Pulmonaria 

officinalis 

podběl lékařský Tussilago farfara 

pomněnka Myosotis sp. 

popenec Glechoma 

Flora 
České jméno Vědecké jméno 

břečťanolistý hederacea 

porostnice 

mnohotvará 
Marchantia 

polymorpha 

pryskyřník Ranunculus sp. 

pryšec chvojka 
Tithymalus 

cyparissias 

přeslička rolní Equisetum arvense 

psárka Alopecurus sp. 

ptačinec žabinec Stellaria media 

pýr plazivý Elytrigia repens 

rdesno Persicaria sp. 

rdesno Polygonum sp. 

rokyt cypřišovitý 
Hypnum 

cupressiforme 

rozrazil Veronica sp. 

rožec Cerastium sp. 

růže šípková Rosa canina 

řebříček obecný 
Achillea 

millefolium 

řeřišnice Cardamine sp. 

sasanka hajní 
Anemonoides 

nemorosa 
sedmikráska 

obecná Bellis perennis 

sítina Juncus sp. 

smrk obecný Picea abies 

srha laločnatá Dactylis glomerata 

starček Senecio sp. 

střemcha obecná Padus avium 

svída bílá Swida alba 

svída krvavá Swida sanguinea 

svízel  Galium sp. 

šalvěj Salvia sp. 

šeřík obecný Syringa vulgaris 

špička Marasmius sp. 

šťavel Oxalis sp. 

štětka planá Dipsacus sylvestris 

štírovník Lotus sp. 

šťovík Rumex sp. 

tolice  Madicago sp. 

topol bílý Populus alba 

topol černý Populus nigra 

topol kanadský Populus x 



 

 

Flora 
České jméno Vědecké jméno 

canadensis 

topol osika  Populus tremula 

trnka obecná Prunus spinosa 

trnovník bílý (akát) 
Robinia 

pseudoacacia 

třešeň ptačí  Cerasus avium 

třezalka tečkovaná 
Hypericum 

perforatum 

úročník bolhoj Anthylis vulneraria 

válečka lesní 
Brachypodium 

sylvaticum 

Flora 
České jméno Vědecké jméno 

vikev Vicia sp. 

violka lesní 
Viola 

reichenbachiana 

violka trojbarevná Viola tricolor 

vlaštovičník větší Chelidonium majus 

vratič obecný Tanacetum vulgare 

vrba obecná (jíva) Salix caprea  

závojenka Entoloma sp. 

zběhovec plazivý Ajuga reptans 

zvonek Campanula sp. 

 

Fauna 
České jméno Vědecké jméno 

babočka bílá Polygonia c-album 

babočka kopřivová Aglais urticae 

babočka paví oko Inachis io 

babočka síťkovaná Araschnia levana 

bažant obecný 
Phasianus 

colchicus 

bělásek Realův Leptidea reali 

bělásek řeřichový 
Anthocharis 

cardamines 

bělásek zelný Pieris brassicae 

brhlík lesní Sitta europaea 

budníček menší 
Phylloscopus 

collybita 

budníček větší 
Phylloscopus 

trochilus 

bzikavka Chrysops relictus 

bzučivka obecná Calliphora vicina 

červenáček ohnivý 
Pyrochroa 

coccinea 

červenka obecná Erithacus rubecula 

čížek lesní Carduelis spinus 

čmelák luční Bombus pratorum 

čmelák skalní Bombus lapidarius 

čmelák zemní Bombus terrestris 

dlask tlukozobý 
Coccothraustes 

coccothraustes 

drozd zpěvný Turdus philomelos 

havran polní Corvus frugilegus 

hladovka chlumní Ena montana 

Fauna 
České jméno Vědecké jméno 

hlemýžď zahradní Helix pomatia L. 

holub hřivnáč Columba palumbus 

hraboš polní Microtus arvalis 

jestřáb lesní Accipiter gentilis 

ještěrka obecná Lacerta agilis 

ježek  Erinaceus sp. 

káně lesní Buteo buteo 

klíště obecné Ixodes ricinus L. 

klošovití Hippoboscidae 

kobylka 
Pholidoptera 

griseoaptera 

kobylka hnědá 
Dectitus 

verrucivorus 

kobylka luční Roeseliana roeselii 

kobylka zelená 
Tettigonia 

viridissima 

komár obtížný Culex molestus 

konipas bílý Motacilla alba 

kos černý Turdus merula 

kovařík Athous sp. 

kovařík černý Hemicrepidus niger 

kovolesklec gama Autographa gamma 

krahujec obecný Accipiter nisus 

krkavec velký Corvus corax 

krtek obecný Talpa europaea L. 

kukačka obecná Cuculus canorus 

kuna Martes sp. 

lejsek šedý Muscicapa striata 



 

 

Fauna 
České jméno Vědecké jméno 

liška obecná Vulpes vulpes 

lovčík hajní Pisaura mirabilis 
mandelinka 

topolová Melasoma populi 

masařka obecná 
Sarcophaga 

carnaria 
mlynařík 

dlouhoocasý 
Aegithalos 

caudatus 

modrásek krušinový 
Caleastrina 

argiolus 

modrásek nejmenší Cupido minimus 
modrásek 

štírovníkový Cupido argiades 

molice Aleyrodinea sp. 

moucha domácí Musca domestica 

mravenec Lasius sp. 

mšice hlohová Dysaphis crataegi 

mšice zelná 
Brevicorine 

brassicae 

myšice Apodemus sp. 

norník rudý 
Clethrionomys 

glareolus 

okáč pýrový Pararge aegeria 

pásovka keřová Cepaea hortensis 

pásovka žíhaná 
Cepaea 

vindobonensis 

páteřníček obecný Cantharis rustica 

páteřníček žlutý Rhagonycha fulva 

pěnice černohlavá Sylvia atricapilla 

pěnice pokřovní Sylvia curruca 

pěnkava obecná Fringila coelebs 

pěvuška modrá Prunela modularis 

plzák hnědý Arion subfuscus 

plzák španělský Arion lusitanicus 

poštolka obecná Falco tinnunculus 

ptakotrudka ptačí 
Ornithomyia 

avicularis 

puštík obecný Strix aluco 

rehek domácí 
Phoenicurus 

ochruros 

rehek zahradní 
Phoenicurus 

phoenicurus 

rejsek obecný Sorex araneus 

ruměnice pospolná 
Pyrrhocoris 

apterus 

Fauna 
České jméno Vědecké jméno 

sametka rudá 
Trombidium 

holosericeum L. 

sedmikrásek hajní Hippolais icterina 

slavík obecný 
Luscinia 

megarhynchos 
slunéčko 

sedmitečné 
Coccinella 

septempunctata 

sojka obecná 
Garrulus 

glandarius 

srnec 
Capreolus 

capreolus 

srpice obecná Panorpa communis 

srpice skvrnitá Panorpa germanica 

stehlík obecný Carduelis carduelis 

stínka obecná Porcellio scaber 

stonožka Lithobius sp. 

straka obecná Pica pica 

strakapoud malý Dendrocopos minor 

strakapoud velký Dendrocopos major 

strnad obecný Emberiza citrinella 

střevlík fialový Carabus violaceus 

střevlík měděný 
Carabus 

cancellatus 

suchomilka obecná Helicella obvia 

svinka obecná 
Armadillidum 

vulgare 

sýkora babka Parus palustris 

sýkora koňadra Parus major 

sýkora modřinka Parus caeruleus 

škvor obecný 
Forficula 

auricularia 
šoupálek 

dlouhoprstý Certhia familiaris 

špaček obecný Sturnus vulgaris 

tiplice Tipula sp. 

ťuhýk obecný Lanius collurio 

včela medonosná Apis mellifera 

vlaštovka obecná Hirundo rustica 

vosa obecná 
Paravespula 

vulgaris 

vosa útočná Vespula germanica 

vosíci Polistes sp. 

vousáč rezavý Leistus ferrugineus 

vrána šedá Corvus cornix 



 

 

Fauna 
České jméno Vědecké jméno 

zajíc polní Lepus europaeus 

zlatoočka obecná Chrysopa carnea 

zvonek zelený Carduelis chloris 

zvonohlík zahradní Serinus serinus 

žížala mléčná Octolasium lacteum 

Fauna 
České jméno Vědecké jméno 

žížala obecná 
Lumbricus 

terrestris 

žluna zelená Picus viridis 
žluťásek 

řešetlákový Gonepterys rhamni 

 

 

Tabulka 10.3.2  Abecední seznam flory a fauny vyskytujících se ve vápencovém lomu 

Mokrá 

Flora 

České jméno Vědecké jméno 

bahnička bahenní Eleocharis palustris   

bez chebdí Sambucus ebulus 

bodlák obecný Carduus acanthoides  

bojínek luční Phleum pratense  

borovice lesní Pinus sylvestris 

brslen evropský Euonymus 

europaeus 

bříza bílá Betula pendula 

bukvice lékařská Betonica officinalis 

čekanka obecná Cichorium intybus 

černohlávek 

obecný 

Prunella vulgaris 

čičorka pestrá Coronilla varia 

divizna malokvětá Verbascum thapsus 

dřín obecný Cornus mas 

dub zimní Quercus petraea 

habr obecný Carpinus betulus 

hadinec obecný Echium vulgare 

heřmánkovec 

přímořský 

Tripleurospermum 

maritimum 

hloh jednoblizný Crataegus 

monogyna 

hořčík 

jestřábnikovitý 

Picris hieracioides 

hrachor hlíznatý Lathyrus tuberosus 

hvozdík kartouzek Dianthus 

carthusianorum 

hvozdík svazčitý Dianthus armeria 

chrastavec rolní Knautia arvensis 

Flora 

České jméno Vědecké jméno 

chrpa latnatá Centaurea stoebe 

jahodník 

truskavec 

Fragaria moschata 

javor babyka Acer campestre 

jestřábník 

chlupáček 

Hieracium pilosella  

jetel prostřední Plantago media 

jitrocel větší Plantago major 

kakost smrdutý Geranium 

robertianum 

kokoška pastuší 

tobolka 

Capsella bursa-

pastoris 

komonice bílá Melilotus alba 

konopice polní Galeopsis tetragit 

kostřava červená Festuca rubra 

kostřava ovčí Festuca ovina 

kostřava walliská Festuca valesiaca 

kostřava žlábkatá Festuca rupicola 

kozinec 

sladkolistý 

Astragalus 

glycyphyllos 

kručinka barvířská Genista tinctoria 

kručinka německá Genista germanica 

krvavec menší Sanquisorba minor 

lípa srdčitá Tilia cordata 

lipnice luční Poa pratensis 

lipnice obecná Poa trivialis 

lipnice smáčknutá Poa compressa 

lipnice úzkolistá Poa angustifolia 

lnice květel Linaria vulgaris 



 

 

Flora 

České jméno Vědecké jméno 

locika kompasová Lactuca serriola 

mák vlčí Papaver rhoeas 

mateřídouška 

vejčitá 

Thymus pulegioides 

merlík 

mnohosemenný 

Chenopodium 

polyspermum 

mléč drsný Sonchus asper 

modřín opadavý Larix decidua 

mochna přímá Potentilla recta 

mrkev obecná Daucus carota 

opletka obecná Fallopia convolvulus 

ostružiník 

přícestní 

Rubus dollnensis 

ostružiník 

vzpřímený 

Rubus cf. nessensis 

ovsík vyvýšený Atthenatherum 

elatius 

penízek rolní Thlaspi arvense 

pcháč rolní Cirsium arvense 

písečnice 

douškolistá 

Arenaria 

serpyllifolia 

plamének plotní Clematis vitalba 

podběl lékařský Tussilago farfara 

pryšec chvojka Euphorbia 

cyparisias 

psárka plavá Alopecurus aequalis 

psineček 

výběžkatý 

Agrostis stolonifera 

pumpava obecná Erodium cicutarium 

pupava obecná Carlina vulgaris 

pýr prostřední Elytrigia intermedia 

rdesno ptačí Polygonum vulgare 

rezeda barvířská Reseda luteola 

rozrazil 

břečťanolistý 

Veronica hederifolia 

rozrazil rezekvítek Veronica 

chamaedrys 

rozrazil rolní Veronica arvensis 

rožec obecný Cerastium 

Flora 

České jméno Vědecké jméno 

holosteoides 

rožec polní Cerastium arvense 

růže šípková Rosa sect. caninae 

řebříček obecný Achillea millefolium 

řeřicha chlumní Lepidium campestre 

řeřicha rolní Lepidium ruderale 

řeřicha rumní Lepidium ruderale 

silenka nicí Silene nutans 

smělek štíhlý Koeleria macrantha 

smetanka lékařská Taraxacum sect. 

ruderalia 

srha říznačka Dactylis glomerata 

sveřep střešní Bromus tenctorum 

svída krvavá Swida sanquinea 

svízel bílý Galium album 

svízel povázka Galium molugo 

svízel siřišťový Galium verum 

svlačec rolní Convolvulus 

arvensis 

škarda dvouletá Crepis biennis 

štírovník růžkatý Lotus corniculatus 

trýzel Erysimum durum 

třezalka čtyřkřídlá Hypericum 

tetrapterum 

třezalka tečkovaná Hypericum 

perforatum 

voskovka menší Cerinthe minor 

vrba jíva Salix capraea 

vrbka 

rozmarýnolistá 

Chamaerion dodonei 

vrbovka žláznatá Epilobium ciliatum 

zemědým 

Schleicherův 

Fumaria schleicheri 

zvonek 

kopřivolistý 

Campanula 

trachelium 

zvonek výběžkatý Campanula 

rapunculoides 

žabník jitrocelový Alisma plantago – 

aquatica 

 

 
 



 

 

Fauna 

České jméno Vědecké jméno 

čmeláci Bombus spp 

čolek obecný Triturus vulgaris 

čolek velký Triturus cristatus 

ještěrka obecná Lacerta agilis 

ještěrka zelená Lacerta viridis 

jezevec lesní  Meles meles 

ježek východní Erinaceus concolor 

kulík říční Charadrius dubius 

kuna skalní  Martes foina 

lejsek bělokrký Ficedula albicollis 

lejsek malý Ficedula parva 

liška obecná  Vulpes vulpes 
modrásek 

černolemý Plebejus argus 

mravenci Formica spp 
myšice 

křovinná  Apodemus sylvaticus 

myšice lesní  Apodemus flavicolis 

Fauna 

České jméno Vědecké jméno 

netopýr velký Myotis myotis 
otakárek 

ovocný Iphiclides podalirius 

prase divoké  Sus scrofa 

ropucha zelená Bubo viridis 

skorec vodní Cinclus cinclus 

skřivan lesní Lullula arborea 

slepýš křehký Anguis fragilis 

srnec obecný  Capreolus capreolus 

stepník rudý Eresus cinnaberinus 

strnad obecný Emberiza citrinella 

sýc rousný Aegolius funereus 

ťuhýk obecný Lanius collurio 

užovka hladká Coronella austriaca 

vrápenec malý 
Rhinolophus 

hipposide 

výr velký Bubo bubo 

zedníček skalní  Tichodroma muraria 

 

Tabulka 10.3.3 Abecední seznam flory a fauny vyskytujících se na úložišti elektrárenských 

popílků Třinec 

Flora 

Český název Latinský název 

bradáček vejčitý Listera ovata 

bršlice kozí noha Aegopodium 

podagraria 
břečťan popínavý Hedera helix 

bříza bělokorá Betula pendula 

buk lesní Fagus sylvatica 

bukvice lékařská Betonica officinalis 

čarovník pařížský Circaea lutetiana 

dobromysl obecná Origanum vulgare 

dub letní Quercus robur 

dutohlávka Cladonia sp. 

habr obecný Carpinus betulus 

hadí mord nízký Scorzonera humilis 

hloh 

jednosemnenný 
Crataegus 

monogyna 
hrachor hlíznatý Lathyrus tuberosus 

hruštice 

jednostranná 
Orthilia secunda 

hruštička menší Pyrola minor 

chrpa luční Centaurea jacea 

Flora 

Český název Latinský název 

jahodník obecný Fragaria vesca 

jasan ztepilý Fraxinnus 

excelsior 
javor babyka Acer campestre 

javor klen Acer 

pseudoplatanus 
javor mléč Acer platanouides 

jehnice rolní Ononis arvensis 

jetel plazivý Trifolium repens 

jetel prostřední Trifolium medium 

jilm horský Ulmus scabra 

jírovec maďal Aesculus 

hippocastanum 

jmelí bílé Viscum album 

kakost smrdutý Geranium 

robertianum 

kalina obecná Viburnum opulus 

klinopád obecný Clinopodium 

vulgare 



 

 

Flora 

Český název Latinský název 

kohoutek luční Lychnis flos cuculi 

konvalinka vonná Convallaria 

majalis 

kopretina irkutská Leucanthemum 

ircutianum 

kopretina obecná Leucanthemum 

vulgare 

kopřiva dvoudomá Urtica dioica 

kostival lékařský Symphytum 

officinale 

kostřava červená Festuca rubra 

kostřava ovčí Festuca ovina 

kozinec 

sladkolistý 

Astragalus 

glycyphyllos 

kruštík bahenní Epipactis palustris 

kruštík širolistý Epipactis 

helleborine 

křídlatka japonská Reynoutria 

japonica 

kříženec topolů Populus x 

canascens 

kuklík městský Geum urbanum 

lípa srdčitá Tilia cordata 

lípa velkolistá Tilia platyphylos 

lipnice luční Poa pratensis 

lipnice obecná Poa trivialis 

lipnice roční Poa annula 

lipnice úzkolistá Poa angustifolia 

líska obecná Corylus avellana 

máta dlouholistá Mentha longifolia 

mateřidouška 

časná 

Thymus praecox 

modřín opadavý Larix decidua 

mochna husí Potentilla anserina 

mochna plazivá Potentilla reptans 

mrkev obecná Daucus carota 

olše lepkavá Alnus glutinosa 

olše šedá Alnus incana 

orobinec 

širokolistý 

Typha latifolia 

ostružiník Rubus 

ostřice časná Carex praecox 

Flora 

Český název Latinský název 

ovsík vyvýšený Arrhenatherum 

ellatior 

pcháč oset Cirsium arvense 

pcháč zelinný Cirsium oleraceum 

podběl obecný Tussilago farfara 

pomněnka lesní Myosotis sylvatica 

popenec obecný Glechoma 

hederacea 

pryskyřník plazivý Ranunculus repens 

pryšec chvojka Euphorbia 

cyparissias 

přeslička rolní Equisetum arvense 

pupalka dvouletá Oenothera biennis 

rákos obecný Phragmites 

australis 

rozrazil rezekvítek Veronica 

chamaedrys 

rožec obecný Cerastium 

holosteoides 

růže šípková Rosa canina 

řebříček obecný Achillea eupatoria 

řepík lékařský Agrimonia 

eupatoria 

řešetlák počistivý Rhamnus 

cathartica 

smetanka lékařská Taraxacum 

officinale 

smrk ztepilý Picea abies 

srha laločnatá 

(říznačka) 

Dactylis glomerata 

stolístek klasnatý Myriophyllum 

spicatum 

střemcha Prunus padus 

sveřep bezbranný Bromus inermis 

svída krvavá Cornus sanguinea 

svízel chlupatá Cruciata laevipes 

svízel přítula Galium aparine 

šírovník růžkatý Lotus corniculatus 

tolice srpovitá Medicago falcata 

topol osika Populus tremula 

trnovník akát Robinia 

pseudoakacia  

třešeň ptačí Prunus avium 



 

 

Flora 

Český název Latinský název 

třezalka tečkovaná Hypericum 

perforatum 

třtina krovištní Calamagrostis 

epigejos 

turanka kanadská Conyza canadensis 

vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 

vikev plotní Vicia sepium 

vikev ptačí Vicia cracca 

vlčí bob 

mnoholistý 

Lupinus 

polyphyllus 

Flora 

Český název Latinský název 

vratič obecný Tanacetum vulgare 

vrba bílá Salix alba 

vrba jíva Salix caprea 

vrba křehká Salix fragils 

vrbovka úzkolistá Epilobium 

angustifolium 

zběhovec plazivý Ajuga reptans 

zdravínek jarní Odontites vernus 

zlatobýl kanadský Solidago 

canadensis 

 

 

 

Fauna 

Český název Latinský název 

bažant obecný Phasianus 

colchicus 

čáp černý Ciconia nigra 

holub hřivnáč  Columba palumbus 

hrdlička zahradní  Streptopelia 

decaocto 

chřástal polní  Crex crex 

jelen evropský  Cervus elaphus 

jestřáb lesní  Accipiter gentilis 

ještěrka obecná  Lacerta agilis 

ještěrka živorodá Zootoca vivipara 

jezevec lesní  Meles meles 

kachna divoká Anas platyrhynchos 

káně lesní  Buteo buteo 

kobylka dubová Meconema 

thalassinum 

krkavec velký  Corvus corax 

kulík říční Charadrius dubius 

kuna lesní Martes martes 

kuňka 

žlutobřichá  

Bombina variegata 

ropucha obecná Bufo bufo 

Fauna 

Český název Latinský název 

ropucha zelená Bufo viridis 

saranče 

modrokřídlá 

Oedipoda 

coerulescens 

skokan hnědý Rana temporaria 

skokan 

skřehotavý 

Pelophylax 

ridibundus 

slepýš křehký  Angius fragilis 

slepýš křehký  Anguis fragilis 

sojka obecná  Garrulus 

glandarius 

srnec obecný  Capreolus 

capreolus 

straka obecná  Pica pica 

šídlo modré Aeschna cyanea 

špaček obecný  Sturnus vulgaris 

ťuhýk obecný Lanius collurio 

užovka obojková  Natrix natrix 

veverka obecná  Sciurus vulgaris 

volavka popelavá Ardea cinerea 

zajíc polní  Lepus europaeus 

zmije obecná  Vipera berus 
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Výpočet funkčního potenciálu odvalového komplexu Ema-Ostrava 
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Tabulka 10.4.1 Aktuální ekologická hodnota a ekologický potenciál biotopů odvalového komplexu Ema-Ostrava 
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   Biotop  %rozlohy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A.E.H. K.e E.P.B. 

XK4 
Pionýrská dřevinná vegetace nerekultivovaných 

antropogenních ploch 
4,946 2 2 3 

  
 3 3 3 2 3 3 4 5 163,218 2 326,436 

XL4 Degradované lesní porosty s ruderálními společenstvy 22,668 1 3 3 
  

 3 4 3 2 2 3 4 5 748,044 2 1496,088 

XL4 Degradované lesní porosty s ruderálními společenstvy 19,94 1 3 3 
  

 3 4 3 2 2 3 3 5 638,08 2 1276,16 

XL4 Degradované lesní porosty s ruderálními společenstvy 23,303 1 3 3 
  

 2 3 4 1 1 2 2 5 629,181 2 1258,362 

L4 Suťové lesy 7,849 4 5 3 
  

 4 5 5 3 4 3 4 4 345,356 2 690,712 

XL5 Paseky, les po výsadbě a renaturalizační výsadby dřevin 1,695 1 3 4 
  

 3 3 4 0 1 3 2 4 47,46 2 94,92 

XL4 Degradované lesní porosty s ruderálními společenstvy 19,38 1 3 3 
  

 3 4 3 2 2 3 4 5 639,54 2 1279,08 

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 0,218 3 4 4 
  

 2 4 4 0 2 3 3 5 7,412 1,8 13,3416 

V2.2 Periodické stojaté vody 0,00043 
   

5 4 4 3 4 5 0 5 4 4 5 0,01849 1,9 0,035131 

V2.2 Periodické stojaté vody 0,000439 
   

5 4 4 3 4 5 0 5 4 4 5 0,018877 1,9 0,0358663 

V2.2 Periodické stojaté vody 0,000433 
   

5 4 4 3 4 5 0 5 4 4 5 0,018619 1,9 0,0353761 

celkem  100,000 
     

 
        

3218,347 
 

6435,206 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 10.4.2 Původní ekologická hodnota odvalového komplexu Ema-Ostrava 
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 Biotop  % rozlohy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P.E.H 

X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě 40 5 5 5 
  

 3 2 5 0 1 1 0 5 1280 

XT3 Intenzivní nebo degradované mezofilní louky 45 5 5 5 
  

 3 3 5 0 1 1 0 5 1485 

XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin v krajině 10 5 5 5 
  

 3 4 5 1 1 2 1 5 370 

XX3.1 Plošně zastavěné území s minimální vegetací 5 5 1 5 
  

 1 1 5 0 1 0 0 0 95 

celkem  100,000 
     

 
        

3230 

 

 



 

 

Tabulka 10.4.3 Aktuální hospodářská hodnota a reálný hospodářský potenciál odvalového 

komplexu Ema - Ostrava 

Hospodářské faktory Body SHD A.H.H Body SHD R.H.P. H.H.P. Poznámka 

Těžba nerostných surovin Hf1-Hf4 
     

  

  těžba černého a hnědého uhlí 0 5 0 0 5 0 

  lomy (kamenolomy, vápencové) 0 4 0 0 4 0 

  štěrkovny, pískovy 0 3 0 0 3 0 

  
ostatní 

0 1--3 0 99 1--3 
99 

 

těžba 

haldoviny 

 celkem 0 
 

0 99 
 

99 500 

 Průmysl Hf5-Hf12 
     

  

  průmyslové areály nad 3ha 0 5 0 0 5 0 

  průmyslové areály 1-3 ha 0 4 0 0 4 0 

  

průmyslové areály do 1ha  

0 3 0 20 3 

60 

 

rozšíření 

průmyslového 

areálu 

nevyužívané průmyslové plochy, brownfields 8 1 8 5 1 5 

  výroba energie z obnovitelných zdrojů 0 4 0 10 4 40 

  výroba energie z neobnovitelných zdrojů 0 5 0 0 5 0 

 
dřevo 

skládky odpadu, deponie, odvaly, výsypky odkaliště, apod. 0 1--3 0 5 1--3 5 

 
deponie 

ostatní 0 1--3 0 0 1--3 0 

    celkem 8 
 

8 40 
 

110 500 

 Zemědělství Hf13-Hf21 
     

  

  orná půda 0 3 0 0 3 0 

  intenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, 

sady 
0 3 0 0 3 

0 

  extenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice,vinice, 

sady 
0 2 0 10 2 

20 

 
louky 

zahradnická výroba 0 2--3 0 0 2--3 0 

  stájový chov dobytka, drůbeže a koní 0 2--3 0 0 2--3 0 

  sádkový chov ryb 0 2 0 0 2 0 

  ekologické zemědělství 0 2 0 0 2 0 

  zemědělské budovy 0 2 0 0 2 0 

  ostatní 0 1--2 0 2 1--2 2 

 
včelařství 

  celkem 0 
 

0 12 
 

22 300 

 Lesní hospodářství Hf22-Hf26 
     

  

  lesy hospodářské 0 4 0 0 4 0 

  lesy zvláštního určení 0 3 0 70 3 210 

  lesy ochranné 0 2 0 0 2 0 

  rychle rostoucí dřeviny, plantáže, vánoční stromky, lesní 

školky 
0 2--3 0 10 2--3 

20 

 

ryhlerostoucí, 

školka  

ostatní 90 1--3 90 0 1--3 0 

    celkem 90 
 

90 80 
 

230 400 

 Doprava Ef27-Ef33 
     

  

  dálnice a rychlostní silnice 0 4 0 0 4 0 

  silnice I.-III. třídy 0 3 0 0 3 0 

  místní komunikace I.-IV. třídy, účelové komunikace 1 2 2 1 2 2 

  železnice 0 4 0 0 4 0 

  čerpací stanice pohonných hmot 0 2 0 0 2 0 

  garáže, parkoviště 0 2 0 5 2 10 

 
parkoviště 

ostatní 0 1--3 0 0 1--3 0 

    celkem 1 
 

2 6 
 

12 400 

 Pracovní místa Hf34-Hf37 
     

  

  pracovní místa na dobu neurčitou 0 5 0 0 5 0 

  pracovní místa na dobu určitou 0 4 0 0 4 0 

  pracovní místa kratší než 3 roky 0 3 0 0 3 0 

  ostatní (dohody, brigády, sezónní práce) 1 1--2 1 3 1--2 6 

 
sezónní práce 

  celkem 1 
 

1 3 
 

6 500 

  



 

 

Tabulka 10.4.4 Původní hospodářská hodnota odvalového komplexu Ema – Ostrava 

 
Hospodářské faktory Body SHD A.H.H Poznámka 

Těžba nerostných surovin Hf1-Hf4 0 5 0  

těžba černého a hnědého uhlí 0 4 0  

lomy (kamenolomy, vápencové) 0 3 0  

štěrkovny, pískovy 0 1--3 0  

ostatní 0  0  

 celkem 0  0  

Průmysl Hf5-Hf12     

průmyslové areály nad 3ha 0 4 0  

průmyslové areály 1-3 ha 0 3 0  

průmyslové areály do 1ha  0 1 0  

nevyužívané průmyslové plochy, brownfields 0 4 0  

výroba energie z obnovitelných zdrojů 0 5 0  

výroba energie z neobnovitelných zdrojů 0 1--3 0  

skládky odpadu, deponie, odvaly, výsypky odkaliště, apod. 0 1--3 0  

ostatní 0  0  

  celkem 40  120  

Zemědělství Hf13-Hf21     

orná půda 0 3 0  

intenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, sady 45 2 90 louky 

extenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice,vinice, sady 0 2--3 0  

zahradnická výroba 0 2--3 0  

stájový chov dobytka, drůbeže a koní 0 2 0  

sádkový chov ryb 0 2 0  

ekologické zemědělství 0 2 0  

zemědělské budovy 0 1--2 0  

ostatní 85  210  

  celkem 0  0  

Lesní hospodářství Hf22-Hf26     

lesy hospodářské 0 3 0  

lesy zvláštního určení 0 2 0  

lesy ochranné 0 2--3 0  

rychle rostoucí dřeviny, plantáže, vánoční stromky, lesní školky 10 1--3 20  

ostatní 10  20 remízky 

  celkem 0  0  

Doprava Hf27-Hf33     

dálnice a rychlostní silnice 0 3 0  

silnice I.-III. třídy 1 2 2  

místní komunikace I.-IV. třídy, účelové komunikace 0 4 0  

železnice 0 2 0  

čerpací stanice pohonných hmot 0 2 0  

garáže, parkoviště 0 1--3 0  

ostatní 1  2  

  celkem 96  232  

Pracovní místa Hf34-Hf37     

pracovní místa na dobu neurčitou 0 5 0  

pracovní místa na dobu určitou 0 4 0  

pracovní místa kratší než 3 roky 0 3 0  

ostatní (dohody, brigády, sezónní práce) 1 1--2 1 sezónní práce 

  celkem 0  1  



 

 

Tabulka 10.4.5 Aktuální společenská hodnota a reálný společenský potenciál odvalového 

komplexu Ema - Ostrava 

Společenské faktory body SVD A.S.H. body SVD R.S.P H.S.P. Poznámka 

Sídelní Sf1-Sf13 
        panelová zástavba-nad 5pater 0 3 0 0 3 0 

  činžovní zástavba do 5 pater 0 4 0 0 4 0 
  historická část města 0 4 0 0 4 0 
  příměstská zástavba panelového typu 0 3 0 0 3 0 
  příměstská zástavba satelitního typu 0 4 0 0 4 0 
  příměstská zástavba liniového typu 0 5 0 0 5 0 
  příměstská zástavba rodinná roztroušená 0 4 0 0 4 0 
  vesnická zástavba 0 3 0 0 3 0 
  roztroušená vesnická zástavba 0 2 0 0 2 0 
  chaty, chalupy 0 3 0 0 3 0 
  letní zahrádky 0 1 0 0 1 0 
  občanská vybavenost 0 4 0 0 4 0 
  ostatní  0 1--3 0 0 1--3 0 
  celkem 

  
0 

  
0 500   

Rekreační Sf14-Sf28 
        pěší turistika 10 5 50 15 5 75 

  cykloturistika 5 5 25 10 5 50 
  hipoturistika 5 2 10 5 2 10 
  agroturistika 0 2 0 0 2 0 
  kempink 0 2 0 0 2 0 
  vodáctví 0 3 0 0 3 0 
  rybaření 0 2 0 0 2 0 
  myslivost 0 2 0 10 2 20 
  lázeňská místa 0 4 0 0 4 0 
  zoologické zahrady, zooparky 0 4 0 1 4 4 
 

malá zoo pro děti 

botanické zahrady, arboreta 0 3 0 60 3 180 
  sportovní zařízení indoor 0 4 0 0 4 0 
  sportovní zařízení outdoor (hřiště, golf, 

sjezdovky) 
0 3--4 0 10 3--4 30 

 dětské hřiště 

aquaparky, plavecké bazény, vodní 

plochy a toky 
0 4 0 0 4 0 

 
 

ostatní 

0 2--4 0 11 1--4 31 
 

lanové centrum,  

klasické 

běžkování  

celkem 
  

85 
  

400 640   

Kulturní a edukační Sf29-Sf47 
  

85 
     zámky 0 5 0 0 5 0 

  hrady 0 4 0 0 4 0 
  zříceniny 0 3 0 0 3 0 
  muzea (galerie) 0 3 0 0 3 0 
  skanzeny 0 3 0 0 3 0 
  rozhledny 0 4 0 5 4 20 
  vyhlídky 5 3 15 10 3 30 
  kulturní památky 5 4 20 5 4 20 
  národní kulturní památky 0 5 0 0 5 0 
  technická památka 0 4 0 0 4 0 
  památkové rezervace  0 3 0 0 3 0 
  archeologické plochy 0 3 0 0 3 0 
  celebrální stavby 0 2 0 0 2 0 
  funerální stavby 0 2 0 0 2 0 
  militární stavby 0 2 0 0 2 0 
  sakrální stavby 0 2 0 0 2 0 
  výzkumné plochy 5 3 15 10 3 30 
  edukační stezky 5 3 15 10 3 30 
  odpočinkový mobiliář 0 2 20 10 2 20 
   celkem 

  
85 

  
150 600   



 

 

Společenské faktory body SVD A.S.H. body SVD R.S.P H.S.P. Poznámka 

Environmentální Sf48-Sf55 
        ZCHÚ velkoplošné 0 5 0 0 5 0 

  ZCHÚ maloplošné 0 4 0 10 4 40 
 

přírodní rezervace  

Natura 2000 0 4 0 0 4 0 
  ÚSES 80 2--4 240 90 2--4 270 
  přírodní park 0 3 0 0 3 0 
  významný krajinný prvek 0 2--3 0 100 2--3 300 
  zdroje pitné vody 0 4 0 0 4 0 
  ostatní 0 2--3 0 0 2--4 0 
  celkem 

  
240 

  
610 3000   

 

 

Tabulka 10.4.6 Původní společenská hodnota odvalového komplexu Ema - Ostrava 

Společenské faktory body SVD A.S.H.  

Sídelní Sf1-Sf13 

   panelová zástavba-nad 5pater 0 3 0 

činžovní zástavba do 5 pater 0 4 0 

historická část města 0 4 0 

příměstská zástavba panelového typu 0 3 0 

příměstská zástavba satelitního typu 0 4 0 

příměstská zástavba liniového typu 0 5 0 

příměstská zástavba rodinná roztroušená 5 4 20 

vesnická zástavba 0 3 0 

roztroušená vesnická zástavba 0 2 0 

chaty, chalupy 0 3 0 

letní zahrádky 0 1 0 

občanská vybavenost 0 4 0 

ostatní  0 1--3 0 

celkem     20 

Rekreační Sf14-Sf28       

pěší turistika 5 5 25 

cykloturistika 5 5 25 

hipoturistika 0 2 0 

agroturistika 0 2 0 

kempink 0 2 0 

vodáctví 0 3 0 

rybaření 0 2 0 

myslivost 0 2 0 

lázeňská místa 0 4 0 

zoologické zahrady, zooparky 0 4 0 

botanické zahrady, arboreta 0 3 0 

sportovní zařízení indoor 0 4 0 

sportovní zařízení outdoor (hřiště, golf, sjezdovky) 0 3--4 0 

aquaparky, plavecké bazény, vodní plochy a toky 0 4 0 

ostatní 0 2--4 0 

celkem     50 

Kulturní a edukační Sf29-Sf47     

 zámky 0 5 0 

hrady 0 4 0 

zříceniny 0 3 0 

muzea (galerie) 0 3 0 

skanzeny 0 3 0 

rozhledny 0 4 0 

vyhlídky 0 3 0 

kulturní památky 0 4 0 

národní kulturní památky 0 5 0 



 

 

Společenské faktory body SVD A.S.H.  

technická památka 0 4 0 

památkové rezervace  0 3 0 

archeologické plochy 0 3 0 

celebrální stavby 0 2 0 

funerální stavby 0 2 0 

militární stavby 0 2 0 

sakrální stavby 0 2 0 

výzkumné plochy 0 3 0 

edukační stezky 0 3 0 

odpočinkový mobiliář 0 2 0 

 celkem     0 

Environmentální Sf48-Sf55       

ZCHÚ velkoplošné 0 5 0 

ZCHÚ maloplošné 0 4 0 

Natura 2000 0 4 0 

ÚSES 10 2--4 20 

přírodní park 0 3 0 

významný krajinný prvek 0 2--3 0 

zdroje pitné vody 0 4 0 

ostatní 0 2--3 0 

celkem     20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 10.5 

Výpočet funkčního potenciálu vápencového lomu Mokrá u Brna 

Počet stran: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 10.5.1 Aktuální ekologická hodnota a ekologický potenciál biotopů vápencového lomu Mokrá u Brna 
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   Biotop  %rozlohy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A.E.H. K.e E.P.B. 

L3.4 Panonské dubohabřiny  8,058 5 5 5 
  

 4 5 5 4 5 5 4 5 418,98 2 837,97 

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 0,312 2 4 4 
  

 4 5 5 3 4 3 3 5 13,11 2 26,22 

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 5,704 2 4 4 
  

 3 4 5 2 4 3 3 5 222,45 2 444,91 

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 1,782 5 5 5 
  

 5 5 5 5 5 5 5 5 97,98 2 195,96 

T3.4 Širokolisté suché trávníky 1,057 4 4 5 
  

 4 4 5 3 4 3 3 5 46,49 2 92,98 

T3.4 Širokolisté suché trávníky 0,457 5 5 5 
  

 5 5 5 4 4 4 4 5 23,32 2 46,65 

V2.2 Stojaté vody  0,414 
   

4 3 3 1 2 5 0 2 1 1 5 11,18 1,8 20,12 

V2.1 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod 0,938 
   

5 4 4 2 4 4 0 2 2 2 4 30,94 1,9 58,79 

V2.1 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod 0,064 
   

4 4 4 4 5 
 

5 4 4 4 5 2,79 1,8 5,02 

K3+T3.4 * Mozaika křovin, trávníků  3,828 4 5 5 
  

 4 5 4 5 4 4 3 5 183,71 2 367,44 

K3+T3.4 * Mozaika křovin, trávníků  1,992 3 5 5 
  

 3 4 4 1 4 1 4 5 77,69 1,8 139,84 

K3+T3.4+XS1* Mozaika křovin, trávníků a lomové stěny 2,786 4 5 5 
  

 3 3 5 2 2 1 2 5 103,08 2 206,17 

XL5 Paseky, les po výsadbě a renaturalizační výsadby dřevin 0,340 5 5 5 
  

 3 3 4 1 1 2 2 5 12,25 2 24,51 

XL6** Degradované a kulturní lesy 3,989 5 4 5 
  

 4 5 3 3 2 3 3 5 167,52 2 335,04 

XL6** Degradované a kulturní lesy 2,702 5 5 5 
  

 4 4 4 2 3 3 5 4 118,88 2 237,78 

XT4 Degradované suché trávníky a suchá lada 0,376 4 3 4 
  

 4 3 5 3 4 3 3 4 15,05 2 30,09 

XT7** Ranná fáze sukcese 7,801 2 4 4 
  

 2 3 4 1 1 3 3 2 226,204 2 452,41 

XK2 Lada s křovinnými porosty a stromy  5,001 5 5 5 
  

 2 3 4 2 1 2 2 5 180,03 2 360,06 

 



 

 

Biotop  %rozlohy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A.E.H. K.e E.P.B. 

XK3 Dřevinné porosty náspů dopravních staveb  1,092 3 3 5 
  

 3 5 5 3 3 3 3 5 44,75 1,9 85,030 

XS4 Sesuvy, obnažené půdy a spáleniště 1,157 4 4 5 
  

 0 1 
 

0 
 

0 0 
 

16,20 1,8 29,17 

XS4 Sesuvy, obnažené půdy a spáleniště 2,199 2 2 4 
  

 1 2 4 0 1 1 0 4 46,19 1,8 83,14 

XS3 Opuštěná důlní díla, neužívané tunely a sklepy  2,158 0 0 4 
  

 1 2 
 

0 1 1 1 5 32,36 1,1 35,59 

XS1** 

Nové těžební prostory ve skalních masivech a jejich 

kamenné odvaly, lomové stěny, sutě 0,957 
2 0 5 

  
 3 2 5 1 2 3 3 5 29,66 1,9 56,35 

XX5** Aktivní dobývací prostory 44,839 0 0 5 
  

 0 1 
 

0 0 1 1 5 582,906 1 582,91 

 

celkem 

 
     

 
        

2703,74 
 

4754,13 

Poznámka : *    Některé mozaikovité části území nebylo možno jednoznačně přiřadit k známým  biotopům, bylo proto vytvořeno jejich kompozitum. 

** Byly přidány a nově pojmenovány biotopy z důvodu absence odpovídajícíh biotopů (Ranná fáze sukcese, Degradované a kulturní lesy a Aktivní dobývací 

prostory), nebo byl k stávajícím biotopům přiřazen další přívlastek (lomové stěny, sutě) 

 

Tabulka 10.5.2 Původní ekologická hodnota vápencového lomu Mokrá u Brna 
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 Biotop  %rozlohy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P.E.H. 

L3.4 Panonské dubohabřiny  60,765 5 5 5 

  
 4 5 5 4 5 5 4 5 3159,78 

XT3 Intenzivní nebo degradované mezofilní louky 36,688 5 4 5 

  
 4 5 3 3 2 3 3 5 1540,88 

X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě 2,548 5 5 5 

  

 
1 2 5 1 1 1 1 5 81,52 

 
celkem 

      

 

        
4782,18 



 

 

Tabulka 10.5.3 Aktuální hospodářská hodnota a reálný hospodářský potenciál 

vápencového lomu Mokrá u Brna 

Hospodářské faktory Body SHD A.H.H Body SHD R.H.P. H.H.P. Poznámka 

Těžba nerostných surovin Hf1-Hf4 
        těžba černého a hnědého uhlí 0 5 0 0 5 0 

 
těžba vápen. 

lomy (kamenolomy, vápencové) 60 4 240 78 4 312 
  štěrkovny, pískovy 0 3 0 0 3 0 
  ostatní 0 1--3 0 0 1--3 0 
   celkem 

  
240 

  
312 500 

 Průmysl Hf5-Hf12 
        průmyslové areály nad 3ha 0 5 0 0 5 0 

  průmyslové areály 1-3 ha 0 4 0 0 4 0 
  

průmyslové areály do 1ha  
0 3 0 2 3 6 

 
rozšíření 

prům.areálu 

nevyužívané průmyslové plochy, brownfields 2,5 1 2,5 0 1 0 
  výroba energie z obnovitelných zdrojů 0 4 0 60 4 240 
 

dřevo 

výroba energie z neobnovitelných zdrojů 0 5 0 0 5 0 
  skládky odpadu, deponie, odvaly, výsypky odkaliště, apod. 2,5 1--3 2,5 30 1--3 30 
 

deponie 

ostatní 0 1--3 0 0 1--3 0 
    celkem 

  
5 

  
276 500 

 Zemědělství Hf13-Hf21 
        orná půda 0 3 0 0 3 0 

  intenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, 

sady 
0 3 0 0 3 0 

 
 extenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice,vinice, 

sady 
0 2 0 0 2 0 

 
 zahradnická výroba 0 2--3 0 0 2--3 0 

  stájový chov dobytka, drůbeže a koní 0 2--3 0 0 2--3 0 
  sádkový chov ryb 0 2 0 0 2 0 
  ekologické zemědělství 0 2 0 0 2 0 
  zemědělské budovy 0 2 0 0 2 0 
  

ostatní 
1 1--2 1 4 1--2 4 

 
rybářství 

sportovní 

  celkem 
  

1 
  

4 300 

 Lesní hospodářství Hf22-Hf26 
        lesy hospodářské 0 4 0 0 4 0 

  lesy zvláštního určení 8 3 24 50 3 150 
  lesy ochranné 0 2 0 10 2 20 
  rychle rostoucí dřeviny, plantáže, vánoční stromky, lesní 

školky 
0 2--3 0 50 2--3 100 

 
ryhlerostoucí, 

školka 

ostatní 25 1--3 25 0 1--3 0 
    celkem 

  
49 

  
270 400 

 Doprava Hf27-Hf33 
        dálnice a rychlostní silnice 0 4 0 0 4 0 

  silnice I.-III. třídy 0 3 0 0 3 0 
  místní komunikace I.-IV. třídy, účelové komunikace 1 2 2 2 2 4 
  železnice 0 4 0 0 4 0 
  čerpací stanice pohonných hmot 0 2 0 0 2 0 
  garáže, parkoviště 0 2 0 0 2 0 
  ostatní 0 1--3 0 0 1--3 0 
    celkem 

  
2 

  
4 400 

 Pracovní místa Hf34-Hf37 
        pracovní místa na dobu neurčitou 10 5 50 15 5 75 

  pracovní místa na dobu určitou 0 4 0 5 4 20 
  pracovní místa kratší než 3 roky 0 3 0 0 3 0 
  ostatní (dohody, brigády, sezónní práce) 1 1--2 2 1 1--2 2 

 
sezónní práce 

  celkem 0 5 0 0 5 0 500 

  

 



 

 

Tabulka 10.5.4 Původní hospodářská hodnota vápencového lomu Mokrá u Brna 

Hospodářské faktory Body SHD P.H.H Poznámka 

Těžba nerostných surovin Hf1-Hf4     

těžba černého a hnědého uhlí 0 5 0  

lomy (kamenolomy, vápencové) 0 4 0  

štěrkovny, pískovy 0 3 0  

ostatní 0 1--3 0  

 celkem   0  

Průmysl Hf5-Hf12     

průmyslové areály nad 3ha 0 5 0  

průmyslové areály 1-3 ha 0 4 0  

průmyslové areály do 1ha  0 3 0  

nevyužívané průmyslové plochy, brownfields 0 1 0  

výroba energie z obnovitelných zdrojů 0 4 0  

výroba energie z neobnovitelných zdrojů 0 5 0  

skládky odpadu, deponie, odvaly, výsypky odkaliště, apod. 0 1--3 0  

ostatní 0 1--3 0  

  celkem   0  

Zemědělství Hf13-Hf21     

orná půda 2 3 6  

intenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, sady 0 3 0  

extenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice,vinice, sady 0 2 0  

zahradnická výroba 0 2--3 0  

stájový chov dobytka, drůbeže a koní 0 2--3 0  

sádkový chov ryb 0 2 0  

ekologické zemědělství 0 2 0  

zemědělské budovy 0 2 0  

ostatní 0 1--2 0  

  celkem   6  

Lesní hospodářství Hf22-Hf26     

lesy hospodářské 98 4 392  

lesy zvláštního určení 0 3 0  

lesy ochranné 0 2 0  
rychle rostoucí dřeviny, plantáže, vánoční stromky, lesní 

školky 
0 2--3 0 

 

ostatní 0 1--3 0  

  celkem   392  

Doprava Hf27-Hf33     

dálnice a rychlostní silnice 0 4 0  

silnice I.-III. třídy 0 3 0  

místní komunikace I.-IV. třídy, účelové komunikace 0 2 0  

železnice 0 4 0  

čerpací stanice pohonných hmot 0 2 0  

garáže, parkoviště 0 2 0  

ostatní 0 1--3 0  

  celkem   0  

Pracovní místa Hf34-Hf37     

pracovní místa na dobu neurčitou 0 5 0  

pracovní místa na dobu určitou 0 4 0  

pracovní místa kratší než 3 roky 0 3 0  

ostatní (dohody, brigády, sezónní práce) 1 1--2 2  

  celkem 100  2  

 

 



 

 

Tabulka 10.5.5 Aktuální společenská hodnota a reálný společenský potenciál vápencového 

lomu Mokrá u Brna 

Společenské faktory body SVD A.S.H. body SVD R.S.P H.S.P. Poznámka 

Sídelní Sf1-Sf13 
        panelová zástavba-nad 5pater 0 3 0 0 3 0 

  činžovní zástavba do 5 pater 0 4 0 0 4 0 
  historická část města 0 4 0 0 4 0 
  příměstská zástavba panelového typu 0 3 0 0 3 0 
  příměstská zástavba satelitního typu 0 4 0 0 4 0 
  příměstská zástavba liniového typu 0 5 0 0 5 0 
  příměstská zástavba rodinná roztroušená 0 4 0 0 4 0 
  vesnická zástavba 0 3 0 0 3 0 
  roztroušená vesnická zástavba 0 2 0 0 2 0 
  chaty, chalupy 0 3 0 0 3 0 
  letní zahrádky 0 1 0 0 1 0 
  občanská vybavenost 0 4 0 0 4 0 
  ostatní  0 1--3 0 0 1--3 0 500 

 celkem 
  

0 
  

0 
  Rekreační Sf14-Sf28 

        pěší turistika 10 5 50 15 5 75 
  cykloturistika 0 5 0 10 5 50 
  hipoturistika 0 2 0 5 2 10 
  agroturistika 0 2 0 0 2 0 
  kempink 0 2 0 0 2 0 
  vodáctví 0 3 0 0 3 0 
  rybaření 1 2 2 4 2 8 
  myslivost 0 2 0 0 2 0 
  lázeňská místa 0 4 0 0 4 0 
  zoologické zahrady, zooparky 0 4 0 0 4 0 
  botanické zahrady, arboreta 0 3 0 40 3 120 
 

botanická zahrada 

sportovní zařízení indoor 0 4 0 0 4 0 
  sportovní zařízení outdoor (hřiště, golf, 

sjezdovky) 
0 3--4 0 10 3--4 30 

 
dětské hřiště 

aquaparky, plavecké bazény, vodní 

plochy a toky 
0 4 0 30 4 120 

 
vodní plocha 

ostatní 
0 2--4 0 10 1--4 30 

 
lanové centrum, 

klasické běžkování 

celkem 
  

52 
  

443 640 
 Kulturní a edukační Sf29-Sf47 

  
52 

     zámky 0 5 0 0 5 0 
  hrady 0 4 0 0 4 0 
  zříceniny 0 3 0 0 3 0 
  muzea (galerie) 

0 3 0 10 3 30 
 

venkovní galerie, 
tvorba umělecká 

skanzeny 0 3 0 0 3 0 
  rozhledny 0 4 0 10 4 40 
  vyhlídky 10 3 30 10 3 30 
  kulturní památky 0 4 0 0 4 0 
  národní kulturní památky 0 5 0 0 5 0 
  technická památka 0 4 0 0 4 0 
  památkové rezervace  0 3 0 0 3 0 
  archeologické plochy 10 3 30 10 3 30 
  celebrální stavby 0 2 0 0 2 0 
  funerální stavby 0 2 0 0 2 0 
  militární stavby 0 2 0 0 2 0 
  sakrální stavby 0 2 0 0 2 0 
  výzkumné plochy 10 3 30 10 3 30 
  



 

 

Společenské faktory body SVD A.S.H. body SVD R.S.P H.S.P. Poznámka 

edukační stezky 10 3 30 10 3 30 
  odpočinkový mobiliář 0 2 0 10 2 20 
   celkem 

  
120 

  
210 600 

 Environmentální Sf48-Sf55 
        ZCHÚ velkoplošné 0 5 0 0 5 0 

  ZCHÚ maloplošné 0 4 0 80 4 320 
 

přírodní rezervace  

Natura 2000 0 4 0 0 4 0 
  ÚSES 10 2--4 20 40 2--4 80 
  přírodní park 0 3 0 0 3 0 
  významný krajinný prvek 15 2--3 30 100 2--3 300 
  zdroje pitné vody 0 4 0 0 4 0 
  

ostatní 

40 2--3 80 70 2--4 240 
 

významné 
zachovalé plochy 

nebo přírodě blízké 
plochy s 

ohroženými druhy 

celkem 
  

130 
  

940 3000 
  

Tabulka 10.5.6 Původní společenská hodnota vápencového lomu Mokrá u Brna 

Společenské faktory body SVD A.S.H.  

Sídelní Sf1-Sf13 

   panelová zástavba-nad 5pater 0 3 0 

činžovní zástavba do 5 pater 0 4 0 

historická část města 0 4 0 

příměstská zástavba panelového typu 0 3 0 

příměstská zástavba satelitního typu 0 4 0 

příměstská zástavba liniového typu 0 5 0 

příměstská zástavba rodinná roztroušená 0 4 0 

vesnická zástavba 0 3 0 

roztroušená vesnická zástavba 0 2 0 

chaty, chalupy 0 3 0 

letní zahrádky 0 1 0 

občanská vybavenost 0 4 0 

ostatní  0 1--3 0 

celkem   0 

Rekreační Sf14-Sf28    
pěší turistika 10 5 50 

cykloturistika 0 5 0 

hipoturistika 0 2 0 

agroturistika 0 2 0 

kempink 0 2 0 

vodáctví 0 3 0 

rybaření 0 2 0 

myslivost 5 2 10 

lázeňská místa 0 4 0 

zoologické zahrady, zooparky 0 4 0 

botanické zahrady, arboreta 0 3 0 

sportovní zařízení indoor 0 4 0 

sportovní zařízení outdoor (hřiště, golf, sjezdovky) 0 3--4 0 

aquaparky, plavecké bazény, vodní plochy a toky 0 4 0 

ostatní 0 2--4 0 

celkem   60 

Kulturní a edukační Sf29-Sf47    
zámky 0 5 0 
hrady 0 4 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zříceniny 0 3 0 
muzea (galerie) 0 3 0 
skanzeny 0 3 0 
rozhledny 0 4 0 
vyhlídky 0 3 0 
kulturní památky 0 4 0 
národní kulturní památky 0 5 0 
technická památka 0 4 0 
památkové rezervace  0 3 0 
archeologické plochy 0 3 0 
celebrální stavby 0 2 0 
funerální stavby 0 2 0 
militární stavby 0 2 0 
sakrální stavby 0 2 0 
výzkumné plochy 0 3 0 
edukační stezky 0 3 0 
odpočinkový mobiliář 0 2 0 

 celkem   0 

Environmentální Sf48-Sf55    
ZCHÚ velkoplošné 0 5 0 

ZCHÚ maloplošné 0 4 0 

Natura 2000 0 4 0 

ÚSES 0 2--4 0 

přírodní park 0 3 0 

významný krajinný prvek 98 2--3 196 

zdroje pitné vody 0 4 0 

ostatní 0 2--3 0 

celkem   196 



 

 

Příloha č. 10.6. 

Výpočet funkčního potenciálu úložiště elektrárenských popílků Třinec 

Počet stran: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 10.6.1 Aktuální ekologická hodnota a ekologický potenciál biotopů úložiště elektrárenských popílků Třinec 
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   Biotop  %rozlohy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A.E.H. K.e E.P.B. 

L1 Mokřadní olšiny 1,103 5 5 5 
  

 5 5 5 2 2 3 4 5 50,74 2 101,488 

XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin v krajině 1,319 1 1 4 
  

 3 3 4 2 2 3 4 5 42,22 2 84,444 

XK2 Lada s křovinnými porosty a stromy 1,063 1 3 4 
  

 2 2 4 4 1 1 0 5 28,71 2 57,412 

XL5  Paseky, les po výsadbě a renaturalizační výsadby dřevin 12,259 3 1 3 
  

 3 3 4 1 1 2 3 5 355,5 2 711,008 

XV1 Vegetace nových vodních ploch 2,897 
   

4 3 3 3 4 5 0 5 4 4 5 115,86 2 231,721 

XT5 Bylinné porosty náspů dopravních staveb a zemních hrází 12,202 1 1 4 
  

 2 2 4 0 1 2 2 5 292,85 2 585,704 

XV3 Odvodňovací kanály 0,406 1 3 4 
  

 2 4 2 0 1 1 1 5 9,74 2 19,479 

XK4 
Pionýrská dřevinná vegetace nekultivovaných 
antropogenních ploch 31,639 

3 3 3 
  

 3 4 3 4 3 3 1 5 1107,35 1,9 2103,96 

X4.5 
Bylinné a křovinné porosty na opuštěných degradovaných 
plochách, nerekultivovaných haldách a skládkách 37,112 

1 1 3 
  

 2 2 4 0 4 1 1 5 890,7 1,8 1603,257 

 

celkem 

 
     

 
        

2 893,7 
 

5498,476 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 10.6.2 Původní ekologická hodnota úložiště elektrárenských popílků Třinec 
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 Biotop  % rozlohy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P.E.H 

R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců 0,149 5 5 5       4 5 5 3 4 4 3 5 7,167 

L1 Mokřadní olšiny 1,4 5 5 5       4 5 5 2 4 4 3 5 65,793 

M1.5 Pobřežní vegetace toků 3,856 5 5 5       4 4 5 3 3 4 3 5 177,338 

T.1.1 Mezofilní ovsíkové louky 10,461 5 5 5       4 4 5 3 3 4 3 5 481,202 

XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin v krajině 5,167 5 5 5       3 4 5 0 3 3 2 5 206,642 

XT3 Intenzivní nebo degradované mezofilní louky 47,747 5 5 5       2 3 5 0 1 1 1 5 1575,646 

X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě 31,222 5 5 5       1 2 5 0 1 1 0 5 936,657 

celkem  

      

 

        
3 450,44 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 10.6.3 Aktuální hospodářská hodnota a reálný hospodářský potenciál úložiště 

elektrárenského popílku Třinec 

 

 

Hospodářské faktory Body SHD A.H.H Body SHD R.H.P. H.H.P. Poznámka 

Těžba nerostných surovin Hf1-Hf4 
        těžba černého a hnědého uhlí 0 5 0 0 5 0  

 lomy (kamenolomy, vápencové) 0 4 0 0 4 0  
 štěrkovny, pískovy 0 3 0 0 3 0  
 ostatní 0 1--3 0 40 1--3 80  odtěžení popílku 

 celkem   0   80 500 

 Průmysl Hf5-Hf12        
 průmyslové areály nad 3ha 0 5 0 0 5 0  
 průmyslové areály 1-3 ha 0 4 0 0 4 0  
 průmyslové areály do 1ha  0 3 0 0 3 0  
 nevyužívané průmyslové plochy, brownfields 65 1 65 0 1 0  
 výroba energie z obnovitelných zdrojů 0 4 0 60 4 240  dřevo 

výroba energie z neobnovitelných zdrojů 0 5 0 0 5 0  
 skládky odpadu, deponie, odvaly, výsypky odkaliště, apod. 0 1--3 0 35 1--3 35  deponie 

ostatní 0 1--3 0  1--3 0  
   celkem   65   275 500 

 Zemědělství Hf13-Hf21        
 orná půda 0 3 0 0 3 0  
 intenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, 

sady 

0 3 0 0 3 0  

 extenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice,vinice, 

sady 

0 2 0 65 2 130  
louky 

zahradnická výroba 0 2--3 0 30 2--3 60  
 stájový chov dobytka, drůbeže a koní 0 2--3 0 0 2--3 0  
 sádkový chov ryb 0 2 0 0 2 0  
 ekologické zemědělství 0 2 0 0 2 0  
 zemědělské budovy 0 2 0 0 2 0  
 ostatní 0 1--2 0 5 1--2 10  včelařství 

  celkem   0   200 300 

 Lesní hospodářství Hf22-Hf26        
 lesy hospodářské 0 4 0 0 4 0  
 lesy zvláštního určení 0 3 0 80 3 240  
 lesy ochranné 0 2 0 0 2 0  
 rychle rostoucí dřeviny, plantáže, vánoční stromky, lesní 

školky 

0 2--3 0 20 2--3 40  ryhlerostoucí, 
školka  

ostatní 34 1--3 34 0 1--3 0  
   celkem   34   280 400 

 Doprava Hf27-Hf33        
 dálnice a rychlostní silnice 0 4 0 0 4 0  
 silnice I.-III. třídy 0 3 0 0 3 0  
 místní komunikace I.-IV. třídy, účelové komunikace 1 2 2 1 2 2  
 železnice 0 4 0 0 4 0  
 čerpací stanice pohonných hmot 0 2 0 0 2 0  
 garáže, parkoviště 0 2 0 1 2 2  parkoviště 

ostatní 0 1--3 0 0 1--3 0  
   celkem   2   4 400 

 Pracovní místa Hf34-Hf37        
 pracovní místa na dobu neurčitou 0 5 0 0 5 0  
 pracovní místa na dobu určitou 0 4 0 0 4 0  
 pracovní místa kratší než 3 roky 0 3 0 0 3 0  
 ostatní (dohody, brigády, sezónní práce) 1 1--2 1 1 1--2 2  sezónní práce 

  celkem   1   2 500 

 



 

 

Tabulka 10.6.4 Původní hospodářská úložiště elektrárenského popílku Třinec 

Hospodářské faktory Body SHD P.H.H Poznámka 

Těžba nerostných surovin Hf1-Hf4     

těžba černého a hnědého uhlí 0 5 0  

lomy (kamenolomy, vápencové) 0 4 0  

štěrkovny, pískovy 0 3 0  

ostatní 0 1--3 0  

 celkem   0  

Průmysl Hf5-Hf12     

průmyslové areály nad 3ha 0 5 0  

průmyslové areály 1-3 ha 0 4 0  

průmyslové areály do 1ha  0 3 0  

nevyužívané průmyslové plochy, brownfields 0 1 0  

výroba energie z obnovitelných zdrojů 0 4 0  

výroba energie z neobnovitelných zdrojů 0 5 0  

skládky odpadu, deponie, odvaly, výsypky odkaliště, apod. 0 1--3 0  

ostatní 0 1--3 0  

  celkem   0  

Zemědělství Hf13-Hf21     

orná půda 31 3 0  

intenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, sady 46 3 138  

extenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice,vinice, sady 11 2 22  

zahradnická výroba 0 2--3 0  

stájový chov dobytka, drůbeže a koní 0 2--3 0  

sádkový chov ryb 0 2 0  

ekologické zemědělství 0 2 0  

zemědělské budovy 0 2 0  

ostatní 0 1--2 0  

  celkem   160  

Lesní hospodářství Hf22-Hf26     

lesy hospodářské 0 4 0  

lesy zvláštního určení 0 3 0  

lesy ochranné 0 2 0  

rychle rostoucí dřeviny, plantáže, vánoční stromky, lesní 

školky 
0 2--3 0  

ostatní 11 1--3 11  

  celkem   11  

Doprava Hf27-Hf33     

dálnice a rychlostní silnice 0 4 0  

silnice I.-III. třídy 0 3 0  

místní komunikace I.-IV. třídy, účelové komunikace 1 2 2  

železnice 0 4 0  

čerpací stanice pohonných hmot 0 2 0  

garáže, parkoviště 0 2 0  

ostatní 0 1--3 0  

  celkem   2  

Pracovní místa Hf34-Hf37     

pracovní místa na dobu neurčitou 0 5 0  

pracovní místa na dobu určitou 0 4 0  

pracovní místa kratší než 3 roky 0 3 0  

ostatní (dohody, brigády, sezónní práce) 1 1--2 2  

  celkem   2  

 

 



 

 

Tabulka 10.6.5 Aktuální společenská hodnota a reálný společenský potenciál úložiště 

elektrárenského popílku Třinec 

Společenské faktory body SVD A.S.H. body SVD R.S.P H.S.P. Poznámka 

Sídelní Sf1-Sf13 
        panelová zástavba-nad 5pater 0 3 0 0 3 0 

  činžovní zástavba do 5 pater 0 4 0 0 4 0 
  historická část města 0 4 0 0 4 0 
  příměstská zástavba panelového typu 0 3 0 0 3 0 
  příměstská zástavba satelitního typu 0 4 0 0 4 0 
  příměstská zástavba liniového typu 0 5 0 0 5 0 
  příměstská zástavba rodinná roztroušená 0 4 0 0 4 0 
  vesnická zástavba 0 3 0 0 3 0 
  roztroušená vesnická zástavba 0 2 0 0 2 0 
  chaty, chalupy 0 3 0 0 3 0 
  letní zahrádky 0 1 0 0 1 0 
  občanská vybavenost 0 4 0 0 4 0 
  ostatní  0 1--3 0 0 1--3 0 500 

 celkem 
  

0 
  

0 
  Rekreační Sf14-Sf28 

        pěší turistika 15 5 75 15 5 75 
  cykloturistika 10 5 50 15 5 75 
  hipoturistika 0 2 0 10 2 20 
  agroturistika 0 2 0 0 2 0 
  kempink 0 2 0 0 2 0 
  vodáctví 0 3 0 0 3 0 
  rybaření 0 2 0 1 2 2 
  myslivost 5 2 10 5 2 10 
  lázeňská místa 0 4 0 0 4 0 
  zoologické zahrady, zooparky 0 4 0 0 4 0 
  botanické zahrady, arboreta 0 3 0 45 3 135 
  sportovní zařízení indoor 0 4 0 0 4 0 
  sportovní zařízení outdoor (hřiště, golf, 

sjezdovky) 
0 3--4 0 40 3--4 120 

 
dětské hřiště 

aquaparky, plavecké bazény, vodní 

plochy a toky 
0 4 0 1 4 4 

  

ostatní 
10 2--4 30 16 1--4 48 

 
lanové centrum,  

klasické běžkování  

celkem 
  

165 
  

489 640 
 Kulturní a edukační Sf29-Sf47 

        zámky 0 5 0 0 5 0 
  hrady 0 4 0 0 4 0 
  zříceniny 0 3 0 0 3 0 
  muzea (galerie) 0 3 0 0 3 0 
  skanzeny 0 3 0 0 3 0 
  rozhledny 0 4 0 10 4 40 
  vyhlídky 0 3 0 0 3 0 
  kulturní památky 0 4 0 0 4 0 
  národní kulturní památky 0 5 0 0 5 0 
  technická památka 0 4 0 5 4 20 
  památkové rezervace  0 3 0 0 3 0 
  archeologické plochy 0 3 0 0 3 0 
  celebrální stavby 0 2 0 0 2 0 
  funerální stavby 0 2 0 0 2 0 
  militární stavby 0 2 0 0 2 0 
  sakrální stavby 0 2 0 0 2 0 
  výzkumné plochy 5 3 15 10 3 30 
  edukační stezky 0 3 0 10 3 30 
  



 

 

Společenské faktory body SVD A.S.H. body SVD R.S.P H.S.P. Poznámka 

odpočinkový mobiliář 0 2 0 10 2 20 
   celkem 

  
15 

  
140 600 

 Environmentální Sf48-Sf55 
        ZCHÚ velkoplošné 0 5 0 0 5 0 

  ZCHÚ maloplošné 0 4 0 3 4 12 
 

vodní polocha 

Natura 2000 0 4 0 0 4 0 
  ÚSES 0 2--4 0 90 2--4 270 
 

lokální biocentrum 

přírodní park 0 3 0 0 3 0 
  významný krajinný prvek 3 2--3 6 100 2--3 300 
 

les a vodní plocha 

zdroje pitné vody 0 4 0 0 4 0 
  ostatní 0 2--3 0 0 2--4 0 
  celkem 

  
6 

  
582 3000 

  

Tabulka 10.6.6 Původní společenská hodnota úložiště elektrárenského popílku Třinec 

 

Společenské faktory body SVD A.S.H.  

Sídelní Sf1-Sf13 

   panelová zástavba-nad 5pater 0 3 0 

činžovní zástavba do 5 pater 0 4 0 

historická část města 0 4 0 

příměstská zástavba panelového typu 0 3 0 

příměstská zástavba satelitního typu 0 4 0 

příměstská zástavba liniového typu 0 5 0 

příměstská zástavba rodinná roztroušená 0 4 0 

vesnická zástavba 0 3 0 

roztroušená vesnická zástavba 0 2 0 

chaty, chalupy 0 3 0 

letní zahrádky 0 1 0 

občanská vybavenost 0 4 0 

ostatní  0 1--3 0 

celkem   0 

Rekreační Sf14-Sf28    
pěší turistika 5 5 25 

cykloturistika 5 5 25 

hipoturistika 0 2 0 

agroturistika 0 2 0 

kempink 0 2 0 

vodáctví 0 3 0 

rybaření 0 2 0 

myslivost 2 2 4 

lázeňská místa 0 4 0 

zoologické zahrady, zooparky 0 4 0 

botanické zahrady, arboreta 0 3 0 

sportovní zařízení indoor 0 4 0 

sportovní zařízení outdoor (hřiště, golf, sjezdovky) 0 3--4 0 

aquaparky, plavecké bazény, vodní plochy a toky 0 4 0 

ostatní 0 2--4 0 

celkem   54 

Kulturní a edukační Sf29-Sf47    
zámky 0 5 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrady 0 4 0 

zříceniny 0 3 0 

muzea (galerie) 0 3 0 

skanzeny 0 3 0 

rozhledny 0 4 0 

vyhlídky 0 3 0 

kulturní památky 0 4 0 

národní kulturní památky 0 5 0 

technická památka 0 4 0 

památkové rezervace  0 3 0 

archeologické plochy 0 3 0 

celebrální stavby 0 2 0 

funerální stavby 0 2 0 

militární stavby 0 2 0 

sakrální stavby 0 2 0 

výzkumné plochy 0 3 0 

edukační stezky 0 3 0 

odpočinkový mobiliář 0 2 0 

 celkem   0 

Environmentální Sf48-Sf55    
ZCHÚ velkoplošné 0 5 0 

ZCHÚ maloplošné 0 4 0 

Natura 2000 0 4 0 

ÚSES 10 2--4 20 

přírodní park 0 3 0 

významný krajinný prvek 0 2--3 0 

zdroje pitné vody 0 4 0 

ostatní 0 2--3 0 

celkem   20 



 

 

 

10.7 Foto 1 Turistické označení na odvalovém komplexu Ema – Ostrava (5/2012) 

 

10.7 Foto 2 Vyhlídka z hlavního kužele Emy a opatření na rozptyl endogenního požáru 

(5/2012) 



 

 

 

10.7 Foto 2 západní část vápencového lomu Mokrá u Brna (4/2012) 

 

10.7 Foto 3 Úprava terénu a rekultivace přirodě blízkým způsobem na východní části lomu 

Mokrá (4/2012) 



 

 

 

10.7 Foto 3 Březový háj vzniklý lesnickou rekultivací a spontánní sukcesí na terasách 

úložiště popílku Třinec (9/2011) 

 

10.7 Foto 4 Spontánní sukcese na poslední hrázi úložiště popílku Třinec (7/2011) 



 

 

10.8 Obrázek 1 Varianty návrhu loga nového metodického postupu pro hodnocení 

funkčního potenciálu území 
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