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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá posouzením úspěšnosti růstu dřevin na hlušinových odvalech 

v ostravsko karvinském revíru s ohledem na půdotvorný substrát (návozy zúrodnitelných 

zemin, hlušina) a původ porostů (výsadba rekultivačních dřevin nebo spontánně 

vyskytující se porosty). Práce je zaměřena na zjištění závislosti vlastností odvalů (analýzy 

substrátu), přírůstů dřevin a chlorofylové fluorescence. Průzkum probíhal v létě a na 

podzim v letech 2009 - 2011. Zkoumáno bylo 9 odvalů, na nichž bylo hodnoceno celkem 

13 druhů dřevin. Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení vlivu stanovištních podmínek 

hlušiny na růst a vývoj dřevin používaných v rámci rekultivací v OKR, s využitím 

zjištěných závislostí vlastností stanoviště, dřevin a chlorofylové fluorescence.  

Předkládaná práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá 

přírodními poměry zájmového území, praktická část popisuje použitou metodiku, 

metodické postupy a výsledky práce. Je zakončena diskuzí a závěrem, kde jsou výsledky 

práce rozebrány. 

 

Klíčová slova: Odval, rekultivace, Ostravsko-karvinský revír, spontánní sukcese, 

chlorofylová fluorescence, hlušina. 
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Abstract 

The dissertation thesis deals with the assessment of the success of tree growth on the spoil 

heaps of the Ostrava-Karvina District. The  research was effected with regard to soil 

forming substrate (transport reclaimable soil or  tailings ) and the trees origin ( trees 

planting for the land of reclamation or trees originated by the way of spontaneous 

succession. The thesis focuses on the heap-property relationship (analysis of the soil 

substrate), increment of trees and chlorophyll fluorescence. The survey was conducted in 

the summer and autumn in the years 2009 – 2011 in the Ostrava-Karvina District. There  

were examined 9 dumps and 13 kinds of trees. The main objective of this study was to 

evaluate the influence of the site tailings conditions on the growth and development of the 

tree species used in reclamation  of the Ostrava-Karvina District, using dependency 

properties identified habitats, tree species and chlorophyll fluorescence.  

This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the 

natural conditions of the area, the practical part describes the used methodology, 

methodological procedures and results of the work. It ends with a discussion and 

conclusion of work where the results are discussed. 

 

Key words: Spoil help, reclamation, Ostrava-Karvina District, spontaneous succession, 

chlorophyll fluorescence, spoil rock.  
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Seznam zkratek 

ATP  = Adenosintrifosfát 

C  = uhlík 

ČHMÚ  = Český hydrometeorologický úřad 

ČR  = Česká republika 
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V  = východní expozice 

Z  = západní expozice 

 

 

Zkratky názvu dřevin: 

BB – javor babyka, BO – borovice lesní, BOC – borovice černá, BR – bříza bělokorá, DB 

– dub letní, DBC – dub červený, JIV – vrba jíva, JS – jasan ztepilý, KL – javor klen, LP - 

lípa srdčitá, OL – olše lepkavá, OS – topol osika, SMP – smrk pichlavý 
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1 Úvod 

Hmotnou základnou životního prostředí, v němž žijeme a pracujeme, je krajina. Její stav je 

výsledkem trvalého historického vývoje přírody a lidské civilizace, takže se časově mění a 

přetváří. Tyto změny jsou zvláště v současné době se stále zvyšovanými zájmy a potřebami 

lidské společnosti výrazné a pronikavé a neprojevují se v krajině vždy prospěšně. 

K nejvýznamnější destrukci krajinného prostředí řadíme zpravidla těžbu nerostných 

surovin. Pokud byla exploatace nerostných zdrojů přírody realizována v ekologicky 

vyrovnaném a stabilizovaném prostředí roztroušenou formou v malém rozsahu, nebylo pro 

autoregulační síly přírody problém zahlazovat negativní vlivy bez přispění člověka. 

Moderní způsoby exploatace jsou vysoce výkonné a ekonomicky efektivní, avšak 

nepříjemným rubem těchto předností je zpravidla devastace krajiny značného rozsahu. 

Nelze předpokládat, že by příroda zvládla rehabilitace těžbou postižených území dost 

rychle a v žádoucí kvalitě bez přispění člověka (Štýs a kol., 1981). 

Území ostravsko-karvinského revíru (dále OKR) patří k oblastem s vysoce rozvinutým 

těžebním průmyslem. Díky těžbě černého uhlí a jeho následného zpracování docházelo a 

stále dochází k akumulaci odpadů z těžby a k negativním vlivům (poklesy, zvýšená 

prašnost, devastace přirozených ekosystémů, apod.). Vznikají tak odvaly hlušiny, 

sedimentační nádrže, zvodnělé poklesové kotliny, suché poklesy. Všechna tato recentní 

stanoviště je nutno začlenit do okolní krajiny tak, aby se co v nejkratším období vytvořilo 

rezistentní, druhově rozmanité, fungující a přírodě blízké území. 

Obnovou a navrácením poškozených krajin se zabývá problematika technické a biologické 

rekultivace. Nová podoba antropogenních ploch může také být dosažena řízenou sukcesí či 

ponecháním dotčeného území ladem. Volba vhodné metody sanace se v dnešní době jeví 

jako jeden z nejdůležitějších témat v oboru obnovy těžbou ovlivněné krajiny.  

Počáteční snahy o osazování antropogenních půd se datují již od druhé poloviny 18. století 

(Dimitrovský a Vesecký, 1989). Počátky rekultivačních činností byly zahájeny vydáním 

Horního zákona v roce 1954, který stanovil mimo jiné povinnost rekultivace exploatované 

krajiny. Zpočátku se jednalo o jednoduché zemědělské i lesnické rekultivace s minimální 



Ing. Lenka Čmielová: Vliv vybraných stanovištních podmínek hlušinového substrátu na 

růst dřevin 

 

2012  16 

 

úpravou stanovišť a často s využitím alochtonních druhů dřevin, např. Pinus strobus, Pinus 

nigra, Robinia pseudacacia, Chamaecyparis lawsoniana apod.  

Současné metody vedle klasických technologií lesnických rekultivací využívají také 

moderní přístupy k řešení obnovy krajiny, mající za cíl především obnovu druhové 

diverzity a ekologické hodnoty rekultivovaného území. Z tohoto vychází např. požadavek, 

publikovaný Stalmachovou (2001): Odvaly situované ve volné krajině (popř. v extravilánu 

obce) musí druhovým složením porostu odpovídat sukcesním stádiím vývoje vegetace 

v dané lokalitě, současně je vhodné dodržet určitou heterogenitu rekultivované části 

krajiny: lesní i mimolesní prvky krajinné vegetace, křovinaté pláště, vodní plochy apod. 

Zalesnění čerstvě formovaného území je relativně jednoduchá a přitom velice účinná 

metoda pro obnovu jak přirozených, tak i socioekonomických funkcí krajiny. Aby 

proběhlo úspěšně, je dobré znát takové druhy dřevin, které jsou schopny snášet extrémní 

podmínky území a které jsou schopny obstát na nově vzniklých stanovištích. K tomuto 

poznání by měla přispět také disertační práce, která je výsledkem tříletého měření a 

hodnocení přírůstků vybraných druhů dřevin v závislosti na obsahu živin hlušinového 

substrátu a měření (sledování) chlorofylové fluorescence. 
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2 Cíle práce 

Hlavním cílem disertační práce je zhodnocení vlivu hlušiny na růst a vývoj dřevin 

používaných v rámci rekultivací v OKR. Z hlavního cíle vychází řešení následujících 

dílčích cílů. 

 

Dílčí cíle: 

 Výběr výzkumných ploch (9) pro hodnocení úspěšnosti růstu vybraných druhů 

dřevin (Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Acer campestre, 

Picea pungens, Pinus sylvestris a P. nigra, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, 

Quercus rubra, Alnus glutinosa, Salix caprea.), včetně spontánně se šířící Betula 

pendula; popis stanovištních podmínek (expozice, sklon plochy, nadmořská výška). 

 Sběr vzorků a analýza fyzikálně-chemických vlastností hlušinového substrátu 

(přístupnost živin, pH, vodivost, typ substrátu, obsah spalitelných látek).  

 Determinace dřevin a popis základních dendrologických charakteristik vybraných 

druhů dřevin (věk, přírůsty a zdravotní stav). 

 Měření chlorofylové fluorescence vybraných druhů dřevin (za účelem zjištění 

vitality a abiotického stresu). 

 Pomocí statistického vyjádření získaných dat bude provedeno zjištění závislosti 

aktuálního stavu dřevin na stanovištních podmínkách a charakteru hlušinového 

substrátu a porovnání rekultivačních ploch s odvaly ponechanými spontánní 

sukcesi.  
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Základní řešená témata: 

1. Jak se liší růstové charakteristiky dřevin a ostatní sledované parametry v závislosti 

na charakteru substrátu (návoz zúrodnitelné zeminy, hlušina)? 

2. Jsou z  hlediska sledovaných faktorů vývojově pokročilejší a růstově bohatší 

dřeviny ve spontánních náletech nebo ve vysázených rekultivačních porostech? 
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3 Úvod do řešené problematiky 

Spolu s těžbou nerostných surovin se v posledních letech objevuje snaha o obnovu 

narušených a devastovaných segmentů krajiny. Díky sanaci krajiny se v území, která jsou 

poznamenána těžkým průmyslem, opět pomalu navrací jejich stabilita a autoregulační 

schopnosti. Jelikož často není možné vrátit krajině její původní vzhled, vznikají krajiny 

nové, s charakteristickým krajinným rázem.  

Spolu s těžbou nerostných surovin se v posledních letech objevuje snaha o obnovu 

narušených a devastovaných segmentů krajiny. Díky sanaci krajiny se v území, která jsou 

poznamenána těžkým průmyslem, opět pomalu navrací jejich stabilita a autoregulační 

schopnosti. Jelikož často není možné vrátit krajině její původní vzhled, vznikají krajiny 

nové, s charakteristickým krajinným rázem.  

V České republice probíhaly první rekultivace v 50. letech 20. století, od té doby byly na 

našem území zrekultivovány tisíce hektarů ploch. První rozdělení a klasifikace odvalů 

provedl Kroutilík (1956). Podrobnějším floristickým a fytocenologickým průzkumem se 

věnovali Krkavec a Kilián (1964), Kilián (1968), Duda (1987), aj. Problematice rekultivací 

a regenerace krajiny se u nás věnuje mnoho autorů např. Pačák (1977), Dimitrovský a 

Vesecký (1989), Prach (1995), Neustupa Truneček (1997), Štýs (1998), Antonický (2000), 

Prach a Pyšek (2001), Prach et al. (2008), Sádlo a Tichý (2002), Látová (2003), Simon, 

Vacek, Buček (2006), Stalmachová (2006), Čermák (2008), Lacková a Čmielová (2011) aj. 

Jedním z nejčastěji využívaných postupů následujících po úpravách terénu je biologická 

rekultivace zemědělská nebo lesnická. Vhodně provedená biologická rekultivace a 

následná cílená péče o založené porosty je základem pro vytvoření plnohodnotného 

funkčního ekosystému s heterogenním rostlinným pokryvem. 

Vegetaci vyskytující se na výsypkách a na odvalech studuje například Debehault (1968), 

Skjerdal (1993), Skjerdal a Odland (1995), Rumpel et al. (1999), Frankard (2000) a 

Jochimsen (2001). Konkrétně na ostravských odvalech výzkum rostlinného pokryvu 

popisují autoři Šmarda, Kříž, Galuszka (1964), Kincl a Gerlich (1967) a na odvalech 

karvinských pak například Václav (1956).  
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Báňskou činností a studiu ekosystémů stanovišť, které jsou narušeny a ovlivněny 

antropogenní činností, se v současné době věnuje více odborníků různorodých oborů. 

Procesem sukcese a problematikou invazních rostlin se zabýval například Kočár, Bastl, 

Prach a Pyšek (1997), Prach (2003). Dále pak Dostál (1997), Dlouhá (2000) Jarešová a 

Kovář (2004) Pyšek a kol. 2002), Vaňková (2005). V zahraničí se velká skupina vědců 

zabývá využitím různých typů rekultivací na odvalech a výsypkách - Hüttl et al, (1996), 

Evans a Willgoose (2000); Hancock et al, (2003), Krzaklewski, Pietrzykowski (2007). 

Naopak spontánní sukcesí se zabývá Jochimsen (1996), jak na rekultivovaných i 

nerekultivovaných odvalech a výsypkách.   

Na okraji vědeckého zájmu se nachází výzkum fauny a také výzkum mykologický. Na 

odvalech byla zkoumána arachnofauna, kterou podrobněji studoval Majkus (1990, 2003a, 

2003b) a Žila (2011). V 60. letech proběhl výzkum ploštic, kterým se věnovali Dobšík a 

Kempný (1968). Nejlépe probádanou skupinou živočichů prezentují představitelé 

coleopterofauny, které se věnovali Kociánová (1978), Ptašek (1987), Prymus (1980), 

Vondřejc (1994), Dolný (2000a) a Hodeček (2008). Nové poznatky z hlediska 

mykologického přinesly práce Veselského (1968) a Antonína, Graca a Morea (2003). 

3.1 Stres a růst dřevin 

Cílem sanací je dosáhnout zlepšení vlastností nevyvinutých antropogenních půd, aby se co 

nejdříve a co možná nejblíže svým charakterem přiblížily původním půdám narušeného 

území. Pevná fáze antropogenních půd je vzhledem k úspěšnosti provedených rekultivací 

velice důležitá, neboť se z ní uvolňují potřebné prvky do fáze kapalné a jednotlivé živiny 

jsou tak snáze přístupné a využitelné kořenovým systémem rostlin, jak popisují například 

Soukup a Matouš (1979), Larcher (1988), Procházka (1998), Vaněk (2002), Kolařík a kol. 

(2005). Dřeviny jsou během svého růstu a vývoje ovlivňovány řadou stresových faktorů. 

Intenzita působení stresorů závisí na kvalitě prostředí. Gloser, Prášil (1998), Orcutt, Nilsen 

(2000), Kolařík (2003) a Larcher (2003) definují stresor jako aspekt biotického a 

abiotického prostředí a ten může způsobovat fyziologické změny. V současnosti je velmi 

aktuálním tématem ochrany lesa celkový zdravotní stav dřevin, jejich adaptační potenciál, 

reakce na působení stresorů apod. Existují různé definice vitality dřevin. V širším kontextu 
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lze použít jednoduchou Larcherovu definici: „Vitalita je schopnost přetrvávat při působení 

stresu“. Budeme-li chtít toto strohé vymezení rozvést, můžeme vitalitu definovat jako 

kapacitu žít, růst a vyvíjet se, tj. jako schopnost dřeviny asimilovat uhlík, odolávat stresu, 

adaptovat se na měnící environmentální podmínky a rozmnožovat se. Vztah mezi stresem a 

růstem (šíře letokruhu, produkce bělového dřeva) studovali např. Leugner J. et al. (2011). 

Z biologického hlediska rozumíme růstem živých organismů děj či proces, který spočívá v 

nezvratném zvětšování živé hmoty těchto organismů, způsobený aktivní bilancí přeměny 

látkové. Takto definovaný pojem růstu nás zajímá jen proto, že je vlastní příčinou toho 

procesu, který nazýváme růstem taxačních veličin (Wolf, 1977). Přírůstem v 

dendrometrickém smyslu obecně rozumíme zvětšení některé růstové veličiny za určitou 

dobu. V tomto případě jde o přírůsty kvantitativní a kromě nich v lesním hospodářství se 

často posuzují i přírůsty na kvalitě, popř. na ceně. Přírůst je možno zjišťovat jak na 

jednotlivých stromech, tak i na celých porostech. Porostní přírůst, např. na hmotě, je 

součtem hmotových přírůstů všech stromů v porostu. 

Základními typy přírůstů lze dle Korfa (1972) dělit na přírůsty běžné nebo průměrné. 

Běžný přírůst je rozdíl dvou údajů růstové veličiny za určitý časový interval. Znamená 

rychlost růstu v daném okamžiku. Podle velikosti časového intervalu rozeznáváme: 

 běžný přirůst roční – tj. veličinu narostlou za 1 rok. Je to např. rozdíl růstové 

veličiny dnešní a před rokem, 

  běžný přírůst periodický – tj. veličinu narostlou za několik roků, nejčastěji za 5 

nebo 10 roků, obecně za n roků. Je to rozdíl růstové veličiny dnešní a před n lety, 

  běžný přírůst úhrnný – tj. veličinu narostlou od počátku růstu až do určitého věku 

stromu nebo porostu. Je to tedy velikost růstové veličiny v určitém věku. 

Průměrný přírůst je podíl. Je to růstová veličina dělená určitým podílem roků a členíme jej 

na: 

 průměrný přírůst roční (věkový) – tj. růstovou veličinu narostlou od počátku růstu, 

dělenou celkovým počtem roků růstu. Je to tedy úhrnný běžný přírůst dělený 

věkem stromu nebo porostu, 
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 průměrný přírůst periodický – tj. běžný přírůst periodický dělený počtem roků 

periody (Korf, 1972). 

3.2 Geochemie odvalových materiálů 

Výzkum geochemie odvalových materiálů je klíčovou disciplínou pro vhodně zvolený typ 

rekultivace a následné způsoby využívání území (Hunter 1980, Skjerdal 1993, Skjerdal a 

Odland 1995, Raclavská a Matýsek 2003). Z petrografického hlediska se u hlušin obvykle 

jedná o tmavě lupky, prachovce, pískovce, jílovité břidlice. Obsah uhlíku může být hornině 

až 30%. Materiál odvalu je nehomogenní povahy s variabilní velikostí zrn, v mnoha 

případech se vyskytují na odvalech i balvany, díky kterým je mezi jednotlivými částicemi 

prostor. Tento prostor zajišťuje dobré provzdušnění půd. Zásobu minerálních živin (CaO, 

K2O, P2O5) lze považovat obvykle za uspokojivou, projevuje se však nedostatek humusu, 

díky čemuž bývá chudé i mikrobiální osídlení (Grunda a Kulhavý 1984). Hodnota půdní 

reakce bývá v průměru neutrální až slabě kyselá. V průběhu zvětrávání hornin se půdní 

reakce mění, což má za následek vyplavování živin do spodních částí vrstev (Havrlant a 

kol. 1967). 

Stanovištně nejpříznivější je hlušina s nízkým primárním obsahem oxidovatelných sulfidů, 

která během zvětrávání není ovlivněná působením kyseliny sírové (obrázek 1). Má slabé 

kyselé až neutrální pH a obvykle kvalitní zásobu minerálních živin. Vizuálně je celý půdní 

profil zbarven tmavě šedě. Druhou skupinu tvoří hlušiny, u nichž došlo k proplachu 

H2SO4. Půdní reakce muže být až silně kyselá a část živin bývá ze svrchních horizontů 

vyplavena. V půdním profilu působení kyseliny indikují žluté až rezivé skvrny oxidu a 

síranu trojmocného železa (Koutecký 2007). Poslední skupinu vytvářejí hlušiny propálené 

(obrázek 2). Jedná se o oranžové zbarvený materiál podobný cihlám, který v porovnání s 

nepropálenou hlušinou hůře zvětrává, nižší bývá rovněž obsah jemnozemě, má však 

vysokou jímavost pro vodu (Havrlant a kol. 1967). Hlavním spisem, který upravuje 

nakládání s hlušinovým substrátem a současně na základě vlastností hlušiny doporučuje 

metody a rekultivační technologie pro rekultivace odvalů a výsypek je příloha č. 1 Zákona 

č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a BREF, který je součástí Směrnice rady 96/61/EC 

(Směrnice IPPC). 
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Obrázek 1 Ukázka odvalové hlušiny (zdroj: http://tezba-a-vyuziti-cerneho-uhli.webnode.cz) 

 

 

Obrázek 2 Pohled z haldy Ema (zdroj: http://tezba-a-vyuziti-cerneho-uhli.webnode.cz) 
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3.3 Fluorescence chlorofylu 

Biotopy vzniklé biologickou rekultivací i biotopy přirozené mohou být dále ovlivňovány a 

narušovány další antropogenní činností. Pravidelný monitoring zejména lesnických 

rekultivací ve vztahu k zdravotnímu stavu jednotlivých dřevin i celkového založeného 

porostu je velice důležitý pro plánování dlouhodobé povýsadbové péče a stanovení 

funkčního potenciálu rekultivovaného území. Tento monitoring se provádí většinou 

vizuálně, kdy jsou označovány dřeviny poškozené suchem, mrazem, okusem zvěře nebo 

vysokým spadem polétavého prachu, chemickým znečištěním či jinými antropogenními 

zásahy. Pokud se dřeviny nacházejí ve fázi odumírání či jsou již zcela odumřelé, většinou 

jsou z porostu odstraňovány a na jejich místo je doplněna náhradní výsadba. Klasické 

vizuální metody hodnocení zdravotního stavu dřevin nejsou příliš přesné a často 

pozorovateli uniknou skryté vady pouhým okem neviditelné, přičemž včasná identifikace 

problému a provedení základních opatření by napomohlo k menším ztrátám a k menším 

ekonomickým výdajům na následnou obnovu porostů. Jednou z nověji používaných metod 

pro detailnější zkoumání zdravotního stavu dřevin je nedestruktivní, nepřímá, rychlá a 

snadná metoda, kterou lze využít v závislosti na typu vegetace (listnaté stromy, keře) 

prakticky v průběhu celého roku. Touto metodou je fluorometrie neboli sledování 

chlorofylové fluorescence. Její hodnoty jsou odlišné v buňkách porušených, poraněných, 

mladých a starých (Mouget, Tremblin 2002). Tuto metodu ke sledování různých veličin 

využívají Lichtenthaler et al. (1984, 1986, 1988), Ferretti et al. (1993) Roháček (2002), 

Oxborough a Baker (1997) aj. Z jejich závěrů vyplývá, že růstové, vývojové a 

morfologické změny dřevin rostoucích v silně znečištěném prostředí jsou dokladem toho, 

že v průběhu jejich ontogeneze by mohly zjištěné jednotlivé prvky (z půdních rozborů) 

ovlivňovat řadu biochemických a fyziologických procesů determinujících růst a vývoj 

rostlin.  

Proto by na základě stanovení geochemických charakteristik v odvalovém substrátu nebo 

použitém rekultivačním materiálu bylo možné určit, k jakým ovlivněním bude do 

budoucna u dřevin použitých pro rekultivaci docházet a případně navrhovat takové 

rekultivační směsi, jež budou lépe snášet dlouhodobé antropogenní zatížení, jenž vychází 

ze složení substrátu a imisních charakteristik. A taktéž pro již založené porosty lze 
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použitím metody fluorometrie např. lokalizovat působení stresového faktoru dříve, než 

jsou patrná poškození pouhým okem, a přijmout tak včasná opatření. 
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4 Přírodní poměry OKR 

4.1 Charakteristika ostravsko-karvinského revíru 

Ostravsko-karvinská uhelná pánev je součástí hornoslezské pánve, která z větší části leží 

na území sousedního Polska. Celá rozloha je přibližně 7 000 km
2
, z toho však na Českou 

republiku připadá jen asi 1 500 km
2
.
 
Jedná se o území v okolí měst Ostravy, Karviné, 

Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm a dalších, kde se nacházejí uhlonosné vrstvy 

karbonského stáří (Štýs, 1981).  

Ostravsko-karvinská uhelná pánev se dělí na oblast:  

 ostravsko-karvinskou - kde už těžba dlouhodobě probíhá a výrazně ovlivnila 

podobu krajiny i sociální prvky 

 podbeskydskou - kde těžba dosud neprobíhala 

Současná rozloha dobývacího prostoru je 334,5 km
2
, přičemž těžbou je ovlivněno 313 km

2
. 

Doly v ostravské části OKR byly v minulých letech již uzavřeny. Karvinsko odpovídá 

východní části Ostravsko – karvinského revíru, západní část leží na území města Ostravy a 

jižní část v území obcí Paskov a Staříč (Raclavský a kol., 2001). 

Hlavní specifika této industrializované krajiny jsou poddolování a antropogenní formy 

reliéfu, které vznikly vlivem hornické činnosti, čímž se odlišuje od ostatních průmyslových 

oblastí v České republice. Projevy hlubinného dobývání černého uhlí ovlivnily reliéf 

krajiny nejen svým odlišným a výrazným tvarem, ale velmi často i rozlohou, zejména 

v oblasti poklesů. Vytvořila se tak morfologicky i geneticky forma reliéfu, kterou můžeme 

označit za odvaly a deprese (Raclavský a kol., 2001). 

http://www.okd.cz/cz/tezime-uhli/jak-uhli-vzniklo/vznik-ostravsko-karvinskeho-uhli/
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Obrázek 3 Schematická mapa české části Hornoslezské uhelné pánve. 1 – sídla, 2 – státní hranice, 3 – 

posterozní hranice pánve, 4 – hlavní tektonické struktury, Zdroj: Sivek et al., 2003 

4.2 Geologická a geomorfologická stavba 

Kapitola je zpracována dle Dopity (1997) a dle Raclavského a Raclavské (1987). 

4.2.1  Geologický vývoj a stavba české části hornoslezské pánve  

Hornoslezská pánev představuje jednu z nejvýznamnějších evropských paralických a 

limnických černouhelných pánví. Geologická stavba pánve a její dnešní mapový obraz jsou 

výsledkem vývoje kontinentální kůry v moravskoslezské oblasti Českého masivu a 

v přilehlé části Západních Karpat (Dopita, 1997). 

Český masiv je složen z několika ker, které se během geologické minulosti vyvíjely 

odlišně. Východní kra, zasahující na Ostravsko, je označována jako moravskoslezská zóna, 

Nejstarší část, silezikum, vystupuje na povrch v Hrubém Jeseníku. Silezikum je tvořeno 

především regionálně přeměněnými horninami starohorního a staroprvního stáří. Na 

východ od Hrubého Jeseníku nasazují na povrchu nepřeměněné horniny, začínající 
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svrchním devonem a končící svrchním karbonem, K jihovýchodu se moravskoslezská zóna 

noří pod usazeniny karpatské soustavy. Karpatská soustava je mladším stavebním prvkem. 

Na Ostravsku je pouze obvodová zóna označována jako vnější Karpaty, dělená na 2 celky - 

flyšové pásmo a pásmo karpatské předhlubně (Raclavský a Raclavská, 1987). 

4.2.2 Geologické poměry OKR 

Česká část Hornoslezské pánve zaujímá jednu šestinu celé pánve, vyvinuté z větší části na 

území dnešního Polska. Je tvořena černouhelnými vrstvami a jsou rozděleny do 

Ostravského souvrství a Karvinského souvrství. 

 

Ostravské souvrství  

Tvoří starší, spodní část uhlonosného karbonu. Převládají zde jemnozrnné a středozrnné 

pískovce, prachovce a jílovce. Mocnost souvrství v předhlubni je 3 200 m, uhlonosnost 

všech jednotek je přes 90 m, počet dobyvatelných uhelných slojí dosahuje téměř 90 

s průměrnou mocností 73 m. 

Zahrnuje širokou škálu litofacií. Velká variabilita sedimentačního prostředí, zahrnující jak 

mořské prostředí, tak různé typy přechodného kontinentálního prostředí, podmínila, že 

vznikl litologicky nejpestřejší vrstvení sled. Vliv vulkanické činnosti, který se projevil 

usazováním velkého množství horizontů vulkanického původu - uhelných tonsteinů, 

brousků a tufitů. 

V tomto souvrství se slepence vyskytují vzácně, valouny do velikosti 10 cm jsou tvořeny 

křemenem, lyditem, kvarcity a fylity. Pískovce tvoří 40 - 60 % celkového souvrství, jsou 

převážně jemnozrnné, drobové nebo arkózové, častá je přítomnost biotitu. Prachovce 

obsahují 50 a více % jílovitých minerálů, 15 - 20 % křemene a slíd. Jílovce mají písčitý 

charakter, mořské mají lasturnatý lom a černou barvu, lagunární jsou karbonatické. 
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Karvinské souvrství  

Tvoří mladší část uhlonosného karbonu. Obsahuje ve srovnání s ostravským souvrstvím 

více hrubozrnných sedimentů pískovců, slepenců a má nižší zastoupení prachovců a 

jílovců. Sedimenty vznikly v prostředí sladkovodním (řeky, jezera). Je zde zřetelný úbytek 

poloh vulkanogenních hornin a naprostá absence brousků. Souvrství má celkovou mocnost 

1 200 m a obsahuje 87 uhelných slojí s průměrnou mocností 120 m. Souvrství je dobýváno 

v karvinské části revíru. 

Slepence nemají valouny větší než 7 cm při průměrné velikosti 2 cm, jsou z 95 % tvořeny 

křemenem, zbytek je tvořen fylity, vyvřelinami, apod. Pískovce tvoří až 60 % všech 

sedimentů, jsou hrubozrnného charakteru nebo drobového charakteru. Živce jsou téměř 

vždy rozloženy. V prachovcích je až 35 % slíd, 20% křemene a nad 50 % jílovitých 

materiálů. Jílovce mají šedou nebo černou barvu. 

4.2.3 Geomorfologické poměry OKR 

Ostravsko-karvinský revír lze zařadit do Alpinsko-Himalájského systému, subsystému 

Karpaty, provincie Západní Karpaty, subrovincie Vněkarpatské sníženiny a celku 

Ostravská pánev (Demek et al., 1987). Ostravská pánev zabírá 486 km
2
 a má střední 

nadmořskou výšku 244 m. Má ráz roviny a ploché pahorkatiny na kvartérních sedimentech 

různé geneze. Do území zasáhl ze severu dvakrát pevninský ledovec (Weissmannová a 

kol., 2004). Reliéf OKR regionu je ovlivněn hlubinnou těžbou, vznikaly i dnes stále 

vznikají recentní antropogenní formy reliéfu - plošně nejrozsáhlejší poklesové kotliny, 

tvarově nejvýraznější hlušinové odvaly, usazovací nádrže, atd. Nejhlubší poklesové kotliny 

vznikají na Karvinsku (až 30 m), protože sloje jsou velmi mocné. V některých místech 

proto dochází k zavodnění kotlin vlivem dosažení hladiny podzemní vody při sesedání 

povrchu. Odvaly zvyšují zemský povrch, dochází k záboru území a ke změně původního 

reliéfu krajiny. Příkladem může být odval Ema, který tvoří se svou výškou 325,5 m n. m. 

nejvyšší dominantu (vytvořenou člověkem) města Ostravy. Ke zvyšování zemského 

povrchu také přispívá usazování flotačních kalů a jiných odpadů přemísťovaných ve vodě 

v usazovacích (kalových) nádržích. 
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Obrázek 4 Geomorfologická mapa zájmového území, Zdroj: www.pod.cz 

4.3 Petrografická charakteristika 

Petrografickou a litologickou charakteristikou OKR se podrobně zabývá Dopita (1997). 

4.3.1 Petrografie ostravského souvrství 

Ostravské souvrství budují téměř výlučně klasické sedimenty: slepence, pískovce se 

slepencovou podpůrnou kostrou, pískovce drobového a křemenného charakteru (droby, 

arkózy), prachovce až jílovce, uhlí a kyselé vulkanické popely. 

 

Slepence - podíl slepenců v ostravském souvrství je pod 1 %. Jsou většinou drobnozrnné, 

méně často středozrnné. Valouny jsou dobře opracované o velikosti 12 - 13 mm, vzácně se 
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nacházejí větší. Valounový materiál je tvořen bohatými křemennými horninami nebo 

kyselými vyvřelinami (fylity, svory, ortoruly, apod.). Základní hmota je vždy drobová a 

nebo arkózová. Tmel bývá křemitý, karbonátový, jílovitý. Z minerálů to jsou biotit, 

muskovit, ortoklas, mikroklin, atd. 

Pískovce - pískovce jsou především jemno až středozrnné. Podle morfologie vytvářejí: 

1, tabulovitá písčitá tělesa, charakteristická malou mocností, která jsou tvořena 

jemnozrnnými pískovci a s jílovito - prachovou hmotou (20 - 40 %), s podílem živců do 10 

%, bohaté slídami v laminách s detritickou uhelnou hmotou a karbonáty (rostlinný detrit je 

převážně jemný). 

2, lineární tělesa, mocnost je velmi variabilní (od 1 m do 90 m). Mají vyšší obsah živců (do 

20 %) a úlomků hornin (do 15 %), jílové hmoty kolísají v rozmezí 10 až 20 %. Převládají 

zde drobové pískovce s nízkým podílem karbonátového tmelu (ankerit - Fe - dolomit). 

V detritickém podílu převládá bílý nebo šedý křemen, a to 60 %, s inkluzemi slíd, chloritu, 

rutilu, zirkonu a turmalínu. Obsah živců v těchto tělesech je maximálně do 30 %.  

Základní hmota je převážně prachovito-jílovitá, u hrubších typů až jemně písčito - 

prachovitá. Tmel je karbonátový. Uhelná hmota bývá jemnozrnná, dispergovaná v základní 

hmotě nebo je spolu se slídami na svrchních plochách lamin. 

Prachovce - prachovité sedimenty jsou běžnou součástí všech sedimentárních prostředí, tj. 

mořských, brakických nebo sladkovodních. Složení je jednoduché - klasickou složku 

zastupuje křemen (do 20 %), vzácně živec, terigenní illit, kaolinit, detritické slídy, 

muskovit a biotit. Uhelná hmota je jemně detritická, pigmentující horninu, a hrubě 

detritická, obvykle nahromaděná na svrchních plochách lamin. Samotné postavení mají 

prachovce prostoupené kořeny rostlin - kořenové půdy. Vyskytují se v podloží slojí nebo 

představují jejich ekvivalenty. Mocnosti kořenových půd jsou nejčastěji do 15 až 30 cm. 

Uhelné hmoty kořenů se vyskytují vláknité agregáty křemene. Na styku s uhelnou hmotou 

slojí se občas vyskytuje holomorfní fosfát. 

 

Jílovce - bez prachovité nebo písčité příměsi jsou velmi vzácné. Vystupují v laminách a jen 

vzácně jako sediment hlubšího otevřeného moře. Jílová hmota je tvořena převážně illitem, 
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Fe-Mg-chloritem, méně častý nebo chybějící je kaolinit. Uhelná hmota je velmi 

jemnozrnná, stejnoměrně pigmentující sediment. Typickým znakem je mikrostruktura 

karetního uspořádání jílových částic v sedimentu. Základní hmota je prachovitá, jemně 

písčitá, laminovaní prachem nebo pískem. Jsou sedimenty brakického nebo sladkovodního 

prostředí přímořských jezer a rozlivových sedimentů. Fialová (1975, 1977 in Dopita 1997) 

zjistila že: 

a, mořské jílovce obsahují více illitu 

b, poměr Fe
2+

/ Fe
3+

 je stejný jak pro mořské, tak i pro sladkovodní jílovce (0,13 až 2,0), 

sladkovodní mají více FeO 

c, obsah Corg je stejný v obou typech jílovců 

d, poměr Ca/Mg je stejný v obou typech sedimentů 

e, poměr Na/Ca je vyšší v mořských sedimentech (průměrně 2,0) 

f, mořské jílovce mají vyšší hodnotu poměru Al2O3/Na2O (60 - 90) než sladkovodní (20 - 

30). 

Karbonátické horniny jsou zastoupeny karbonátickými pískovci a jílovci, karbonátovými 

konkrecemi, proplástky a konkrecemi v uhelných slojích.  

Karbonátové konkrece ze sladkovodních sedimentů mají převahu FeCO3 při relativně 

nízkém obsahu kalcitové a magnezitové složky. Konkrece z mořských sedimentů se 

vyznačují relativně vyšším obsahem CaCO3 (nad 10 %) a zároveň vyšším obsahem 

MgCO3. Dolomitové konkrece jsou charakteristické pro sloje, v nadloží se nachází mořský 

horizont. Pokud není v nadloží mořský horizont vyvinu - konkrece blízké sideritu. 

 

Chemické složení klastických hornin ostravského souvrství  

Chemické složení sedimentů ostravského souvrství není anomální a odpovídá obecným 

hodnotám pro terigenní sedimenty (tabulka 1). Obsah hlavních oxidů v klastických 

sedimentech je odrazem mineralogického složení jak klastů, tak základní hmoty. Chemické 

analýzy slepenců a písčitých hornin dobře ilustrují nárůst volného křemene v karvinském 
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souvrství oproti ostravskému a dále zvýšení obsahu K2O v karvinském souvrství, oproti 

ostravskému. Se zmenšující zrnitostí vzrůstá množství základní jílové hmoty a klesá 

klasické zastoupení křemene, živců a úlomků hornin. To se hlavně projevuje především 

v obsahu SiO2 a Al2O3. Variabilitu obsahu Fe2O3, CaO a MgO ovlivňuje stupeň 

diagenetické přeměny složek a diagenetická migrace karbonátů.  

Obsahy stopových prvků jsou i pískovců ovlivněny kvalitou klastického materiálu a 

asociací těžkých minerálů. U jílových hornin se projevuje spíše vliv sedimentačního 

prostředí. Jílovce a prachovce mořského původu mají zvýšené obsahy B, Cr, Cu, Ni, V, Ba 

a Sr, sladkovodní jsou obohaceny o Pb, Th a Ga.  

Tabulka 1 Průměrné zastoupení horninotvorných oxidů (%) v různých zrnitostních typech v ostravském a 

karvinském souvrství, (upraveno dle Dopita,1997) 

  jílovce prachovce slepence a pískovce 

  
ostravské 

souvrství 

karvinské 

souvrství 

ostravské 

souvrství 

karvinské 

souvrství 

ostravské 

souvrství 

karvinské 

souvrství 

SiO2 55,05       51,90    56,36   53,90   65,11   68,78   

TiO2 0,84       0,88      0,92  0,89     0,68     0,48   

 Al2O3 19,15       19,57    20,87  20,04   15,85   12,03   

 Fe2O3 5,93       3,67      5,79   4,57     4,26     3,28    

 MgO 2,41       2,02       1,90   1,59     1,99     0,88   

 CaO 0,60      0,32       0,61   0,30     0,98      0,50     

 K2O 3,07       3,02       3,63   3,14     3,04     2,65   

 Na2O 0,68      0,56       1,07  0,34     1,47     0,47    

 P2O5 0,22       0,14       0,21  0,14      0,20     0,10   
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SiO2 /      Al2O3 2,89       2,69       2,79   2,91     4,49     6,81    

K2O /    Na2O 4,97       5,39       4,12  10,65  2,27     7,85    

4.3.2 Petrografie karvinského souvrství 

Karvinské souvrství tvoří výlučně klastické sedimenty, slepence až slepence s podpůrnou 

písčitou kostrou (gravelity), pískovce (drobové pískovce, arkózové a křemenné pískovce až 

droby), prachovce až jílovce, uhlí a uhelné tonsteiny. 

Sekvence sedlových až spodních sušských vrstev  

Slepence - mají podpůrnou písčitou kostru, základní hmota je drobová, barva hornin je 

šedavě bělošedá, závislá na obsahu křemene. Velikost valoun je mezi 2 až 10 mm, větší 

valouny do 30 mm jsou vzácné.  Jsou tvořeny křemenným chloritem, kvarcity, fylity, apod. 

V písčité zrnitostní třídě převládají křemenná zrna a úlomky stabilních hornin. Tmel je 

jílovito-karbonátový, křemitý. V sedlových vrstvách byl nalezen zirkon, turmalín, rutil a 

apatit. 

Pískovce - jsou se slepenci hlavní částí bazálního až středního úseku základních cyklů. 

Světle šedé až světle šedozelené, často bíle tečkované pískovce jsou středno až hrubozrnné, 

s hojnými výlitky kmenů a hrubými prouhelněnými zbytky. Obsah křemene a stabilních 

úlomků hornin (muskovit, fylit, uhlí, apod.) je mezi 70 - 85 %. Podíl kyselých plagioklasů 

je nízký (2 - 3 %), draselných živců je mezi 5 -12 %. Poměr celkového obsahu draselných 

živců k celkovému obsahu živců kolísá od 0,61 do 0,92 a je shodný pro všechny typy 

pískovců. Základní hmota je illit-kaolinická s malým podílem chloritů a karbonátická. 

Tmel je karbonátový. 

Prachovce, písčité prachovce až písčité jílovce - jsou převážně illit-kaolinické. Křemenná 

zrna jsou ostrohranná, obsah křemene se pohybuje kolem 15 až 20 %. Draselné živce se 

vyskytují vzácně, naopak běžně vyskytující se jsou šupinky muskovitu. Uhelná hmota je 

jemně detritická. Tmel je jílovitý, slabě karbonátický. 
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Jílovce - čisté černošedé jílovce jsou vzácné, častěji vyskytující se jsou písčité nebo 

prachovité jílovce, nebo laminity jílovcoc-prachovité nebo pískovcové.  Uhelná hmota je 

jemně dispergovaná a jemně pigmentuje horninu. Obsahují především křemen a šupiny 

detritické slídy.  

Uhelné sloje - obsahují menší množství jílovcových proplástků. Tvoří strop většinou 

středno až hrubozrnných pískovců. 

Sekvence svrchních sušských až doubravských vrstev  

Na rozdíl od spodní sekvence mají tyto vrstvy písčitost jen 20 až 25 %. 

Slepence - tvoří šmouhy v tělesech pískovců na bázi základních cyklů. Oproti předchozím 

vrstvám jsou bohatší o křemen a kvarcity. 

Pískovce - mají středno až hrubozrnný charakter. Hojné jsou zde prouhelněné kmeny, 

větve i útržky karbonských hornin a uhlí. Dle petrografické klasifikace Petránka (1959) in 

Dopita 1997 odpovídají drobovým pískovcům až křemenným pískovcům. Převládají v nich 

křemen a úlomky stabilních hornin. Často se zde vyskytuje muskovit, draselný živec je 

obsažen od 6 - 11 % a převažuje nad kyselým plagioklasem (2 %). Poměr draselných živců 

k celkovému obsahu živců je 0,87 (0,45 - 1,4), tento poměr udává zralost pískovců. Těžké 

minerály mají sociaci zirkon - rutil - turmalín - granáty - apatit. Základní hmota je jílovito-

karbonátová (illit-kaolinická). 

Prachovce až jílovce - z pískovců se vyvíjejí tmavě šedé až šedé prachovce proměnlivě 

písčité s kořeny až tenkými laminami uhlí nebo prorostlého uhlí, místy černých jílovců. 

Jílové minerály a slídy jsou zastoupeny illitem a proměnlivým obsahem kaolinitu, místy 

chloritu. Klasty tvoří křemen, úlomky kvarcitu a šupiny slíd. Obsah křemene je zde cca 10 

- 20 %. Mocnost kořenových půd je 10 - 30 cm, výjimečně 6 m. Uhelná sloj je vyvinuta 

s tenkými jílovito-prachovýmí proplástky nebo jako prorostlé uhlí až uhelnatý jílovec. 

Jílové minerály jsou tvořeny převážně illitem. Který převládá nad kaolinitem Klasty tvoří 

detritický křemen, šupiny slíd a rozložené živce. Uhelná hmota je jemně detritická až 

humitická, stejnoměrně pigmentuje horninu. 

Karbonátické horniny - drobové pískovce až droby jsou méně časté. Menší obsah 

karbonátů jsou v pískovích a slepencích (kolem 5 %). Drobové pískovce mají obsahy 
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vyšší, mezi 8 - 20 %. Obsahy karbonátů v prachovcích a sladkovodních jílovcích jsou 

velmi nízké pod 2,5 %). 

Křemité horniny - Existují dva typy těchto hornin. První typ obsahuje jemnozrnné 

pískovce a prachovce, které jsou protkány hustou sítí kořínků. Druhý typ má charakter 

křemenců. 

Vulkanické horniny - podíl vulkanoklastů rozptýlených v sedimentech je zcela 

zanedbatelný. Vyskytují se v uhelných tonsteinech. 

 

4.4 Pedologické poměry  

Nejrozšířenější půdní typ v OKR je dle pedogenetické klasifikace hnědozem a luvizem na 

pokryvech sprašových hlín a svahovin. Pseudogleje se vyskytují na rovinatějších terénech 

s méně propustnými substráty a jsou ovlivněny povrchově stékající vodou (Neuhäslová a 

kol., 2001). Glejové půdy zde vznikly v místech terénních depresí. V nivách řek je 

převládajícím půdním typem fluvizemě. Většina svrchních horizontů původních půd jsou 

na území OKR silně narušeny lidskou činností, proto jsou rozsáhlé části území pokryty 

antropogenními půdami, odvalovými hlušinovými substráty. Na mnoha místech je časté 

zvodnění a zatopené poklesové kotliny. (Culek, 1996). 
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Obrázek 5 Pedologická mapa zájmového území, Zdroj: www.pod.cz 

4.5 Hydrologické poměry 

Ostravsko je součástí úmoří Baltského moře, povodí řeky Odry. Pahorkatinná část území 

tvoří pramennou oblast s poměrně hustou sítí drobných vodník toků. Častý je výskyt 

podmáčených ploch a pramenišť. Nejvyšší stavy hladiny podzemních vod a vydatnosti 

pramenů jsou v březnu a dubnu, nejnižší v září až v listopadu. (Vlček 1971). 

Do prostoru Ostravské pánve, jejíž osu Odra vytváří, se vějířovitě stékají její tři 

nejvýznamnější přítoky. Z jesenické strany to je řeka Opava, z beskydské pak Ostravice a 

Olše. (www.pod.cz). Část Odry meandruje a protéká zbytky lužních lesů, mokřadů a 

rybniční soustavou v Chráněné krajinné oblasti Poodří. (Weissmannová a kol., 2004).  
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Největším přítokem Odry je řeka Olše, vtéká do ní u Kopytova, v místě kde Odra opouští 

Českou republiku a teče dále na sever do Polska. Olše má přes 20 přítoků o celkové délce 

asi 200 km. Nejdelší a nejvodnatější jsou Stonávka a Petrůvka. Po celém svém toku je Olše 

regulována, ohrazena a je na ní vybudována soustava jezů. (Plaček a kol., 1984). 

Velmi významný je výskyt vodních ploch. Zastoupeny jsou rybníky, odkaliště a zatopené 

poklesové kotliny (vodní plochy vzniklé těžbou černého uhlí). 

4.6 Klimatické poměry 

OKR je při celkově převládajících projevech kontinentálního typu podnebí typický 

zančnou proměnlivostí. Na ní se významně podílí vysoká nadmořská výška, směr JZ-SV 

Moravské brány a otevřenost účinkům proudění vzduchu. Lokální antropogenní zásahy 

ovlivňují podnebí především ve velkých městech a průmyslových aglomeracích, kde 

dochází ke zvýšení teploty vzduchu, snížení absolutní a relativní vlhkosti vzduchu, aj. 

(Weissmannová a kol., 2004). 

Podle Quitta (1971) patří zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti MT - 10, pro 

kterou je chrakteristické dlouhé suché teplé léto. Jaro je mírně teplé, podzim taktéž mírně 

teplý a zima bývá krátká mírně teplá, obvykle suchá až velmi suchá s krátkým trváním 

sněhové pokrývky.  

Průměrná teplota vzduchu v červenci je 16 - 18 °C a v lednu -2 až - 4 °C. Letních dní 

(teplota větší než 25 °C) je průměrně 20 - 50 za rok, mrazových dní (teplota od -0,1 °C a 

nižších) je asi 110 - 160 za rok. Průměrný roční úhrn atmosférických srážek je 600 - 

800 mm. (Weissmannová a kol., 2004). 

Převládají západní větry, které přinášejí vlhký a chladný vzduch od Severního moře. Dále 

vanou jižní, jihozápadní a severovýchodní větry. (Stalmachová, 1999). 

4.7 Fytogeografické poměry 

Podle Skalického (1988) je území součástí fytogeografické oblasti mezofytikum, 

fytogeofrafického obvodu Karpatské mezofytikum a fytogeografického okresu 83. 
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Ostravská pánev. Charakteristický je výskyt druhů vyšších poloch sestupujících zejména 

z Beskyd, jako např. Veratrum lobelianum, Blechnum spicant aj. 

Vegetace je velmi různorodá díky ,,migračnímu stínu‘‘ Alp a zvláštnostmi České kotliny. 

Současný stav vegetace je výsledkem dlouhodobého vývoje, dnešní podobu dostala již 

v období pozdního glaciálu a holocénu (probíhající interglaciál). Přibližně v polovině 

tohoto období začal na vegetaci kromě přírodního faktoru působit i lidský faktor. V 

současnosti vliv antropický převažuje nad vlivy přírodními. (Neuhäslová a kol., 2001). 

4.8 Vegetační charakteristika 

Původní porosty Ostravské pánve tvořily především listnaté a smíšené lesy. Ty byly 

z velké míry nahrazeny smrkovými monokulturami, zbývající lesní porosty byly velmi 

silně zasaženy hospodářskou činností. V současné době se smrkové monokultury těží 

vzhledem ke kalamitnímu stavu porostů, způsobené především imisní zátěží. Odtěžené 

lesní plochy jsou obnovovány především listnatými druhy dřevin. (Průša, 2001). 

Velké zastoupení ve stromovém patře přirozených porostů má Quercus robur, v nejvlhčích 

variantách pod vlivem člověka vystupuje Alnus glutinosa. Na sušších stanovištích vyšších 

poloh a stanovištích s chladnějším mikroklimatem také Fagus sylvatica. Přirozenou 

součástí stromového patra je Carpinus Betulus a Tilia cordata.  

Keřové patro je v přirozených porostech dobře vyvinuto. Tvoří jej především Sambucus 

nigra, Rubus caesius a Frangula alnus. 

V bylinném patře jsou zastoupeny druhy charakteristické pro vlhkomilné varianty 

dubových habřin svazu Carpinion, kde charakteristickými druhy jsou např. Vignea 

brizoides, Lysimachia vulgaris, Athyrium filix-femina, Lycopus europeaus. Nitrofilní druhy 

lužních lesů svazu Alno – Ulmenion jsou zastoupeny např. Urtica dioica, Galium aparine, 

Alliaria petiolata.  

V Podbeskydské pahorkatině jsou rozšířeny louky svazu Molinion, na pastvinách pak 

krátkostébelná společenstva svazu Cynosurion.  

Ve stojatých vodách a jejich okolí jsou vyvinuta společenstva rákosin a vysokých ostřic 

svazu Phragmition communis, Magnocaricion elatae a Caricion gratilis, která přecházejí 
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na vodních plochách se zachovalou přirozenou rovnováhou v litorálním pásmu do 

společenstev stojatých vod svazu  Oenanthion aquaticae. Na tato společenstva navazují 

společenstva vzplývavých a ponořených vodních rostlin svazů Lemnion minoris, 

Urticularion vulgaris a Nymphaeion albae. (Stalmachová, 1999; Koutecká a kol.;1998). 

Území OKR je velmi rozmanitou oblastí a má nevyhraněnou vegetaci. Mísí se zde hned 

několik květen: sarmatská květena (z Polska), západopontická (z jižní Moravy) a částečně i 

karpatsko – ilyrské horské lesy (Podpěra, 1921 In: Macoun a kol., 1965). Na studovaném 

území se také vyskytují nepůvodní druhy rostlin (archeofyty, neofyty), problematické jsou 

ty, které se chovají invazivně, což způsobuje vytlačování původních domácích druhů z 

volné krajiny. (Mlíkovský; Stýblo, 2006). 

4.9 Zoogeografická charakteristika 

Z hlediska zoogeografického členění náleží zkoumaná oblast k těmto celkům (Buchar, 

1983): 

Tabulka 2 Zoogeografické členění, Zdroj: Buchar, 1983.  

Zoogeografická oblast: Palearktická 

Zoogeografická podoblast: Eurosibiřská 

Zoogeografická provincie: Listnaté lesy 

Zoogeografická podprovincie: Karpatské pohoří 

Zoogeografický úsek: Karpatské pohoří 

 

Druhová skladba naší současné fauny je výsledkem dlouhodobého vývoje a četných 

migrací. Značné změny v jejím složení způsobil člověk. Mýcení lesů zmenšoval životní 

prostor lesních živočichů a usnadňoval tak šíření stepních druhů. Velký rozsah 

průmyslových podniků a tím i související zemědělská výroba měly za následek poškození 

celých ekosystémů. (Stalmachová, 1999). 

Karvinsko je součástí přirozené migrační cesty prvků fauny vlhké a terestrické řady mezi 

karpatskou oblastí, Slezskou nížinou a Moravskou bránou. Zkoumaná lokalita náleží 

k území s intenzivní těžbou uhlí a průmyslovou produkcí. Je tedy přímo ovlivněná touto 
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činností, ale i přesto tady nacházejí útočiště teplomilné druhy živočichů, nebo druhy, které 

se adaptovaly na stanovištní podmínky těchto oblastí. 

V OKR se vyskytují převážně subxerotermní druhy živočichů nebo druhy, které se 

adaptovaly na recentní stanovištní podmínky v těchto člověkem výrazně ovlivněných 

oblastech (oblast je ochuzena o teplomilnou a suchomilnou faunu). Specifikum území 

ovlivňuje i vodní faunu. (Weissmannová a kol., 2004).  
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5 Metodika 

Metodika práce vychází z jednotlivých cílů této práce a je rozdělena do několika částí: 

 Výběr výzkumných ploch pro hodnocení úspěšnosti růstu vybraných druhů dřevin 

(Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Acer campestre, Picea 

pungens, Pinus sylvestris a P. nigra, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Quercus 

rubra, Alnus glutinosa, Betula pendula a Salix caprea). Dřeviny byly vybrány 

zejména dle podmínky výskytu všech dřevin na zkoumaných odvalech z důvodů 

porovnání a statických vyhodnocení.  

 Determinace dřevin a popis základních dendrologických charakteristik vybraných 

druhů dřevin  

 Sběr vzorků a analýza fyzikálně-chemických vlastností hlušinového substrátu  

 Měření chlorofylové fluorescence vybraných druhů dřevin  

 Statistické vyhodnocení dat  

5.1 Popis území 

Zájmové území, kde byl prováděn tříletý výzkum, se nachází v Ostravsko-karvinském 

revíru v Moravskoslezském kraji. Ostravsko-karvinská uhelná pánev je součástí 

hornoslezské pánve, která z větší části leží na území sousedního Polska. Celá rozloha je 

přibližně 7 000 km
2
, z toho však na Českou republiku připadá jen asi 1 500 km

2
.
 
Jedná se o 

území v okolí měst Ostravy, Karviné, Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm a dalších, 

kde se nacházejí uhlonosné vrstvy karbonského stáří (<http://www.okd.cz/cz/tezime-

uhli/ostravsko-karvinska-uhelna-panev/>).  

Ostravsko-karvinská uhelná pánev se dělí na oblast:  

 ostravsko-karvinskou - kde už těžba dlouhodobě probíhá a výrazně ovlivnila 

podobu krajiny i sociální prvky 

 podbeskydskou - kde těžba dosud neprobíhala. 

http://www.okd.cz/cz/tezime-uhli/jak-uhli-vzniklo/vznik-ostravsko-karvinskeho-uhli/
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Jižní hranice české části pánve zatím není bezpečně ověřena, většina autorů soudí, že 

uhlonosné karbonské vrstvy pokračují do velkých hloubek a značných vzdáleností. 

V ostravsko-karvinské oblasti se rozlišuje ostravské a karvinské souvrství. Ostravské 

vzniklo v přímořském prostředí a pod vlivem časté vulkanické činnosti a vyznačuje se 

kvalitnějším uhlím ve slojích menší mocnosti. Největší podíl z celkového souvrství tvoří 

jemnozrnné arkózové pískovce, jílovité prachovce a písčité jílovce. Vzácně se zde 

vyskytují slepence. Naproti tomu mladší karvinské souvrství se tvořilo po definitivním 

ústupu moře, průměrná mocnost činí 885 m. Skládá se z hrubozrnných drobových 

pískovců s podílem granátu, jílovitých prachovců, jílovců a slepenců (tvořeny křemenem). 

(Dopita, 1997). 

Za výzkumné plochy byly vybrány odvaly na území měst: Ostrava, Paskov, Horní Suchá, 

Stonava, Karviná - Doly, Karviná - Lazy (obrázek 6). 



Ing. Lenka Čmielová: Vliv vybraných stanovištních podmínek hlušinového substrátu na 

růst dřevin 

 

2012  44 

 

 

Obrázek 6 Mapový výřez území měst, Zdroj: www.diamo.cz 

5.2 Vlastní metodika práce 

Základní idea zpracování práce spočívá v hodnocení vybraných výzkumných ploch, 

přičemž pro každou z nich byla provedena analýza přírodních a stanovištních podmínek, 

dendrologické charakteristiky dřevin a měření chlorofylové fluorescence. V rámci 

zpracování disertační práce bylo postupováno pomocí dílčích kroků, zahrnujících 

přípravnou fázi, analýzu sledovaných lokalit, terénní průzkumy. Podrobný popis 

jednotlivých kroků je popsán níže. 
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5.2.1 Přípravná fáze 

Součástí přípravných prací bylo shromáždění veškeré dostupné literatury týkající se dané 

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

výzkumných zpráv, dokumentů a dalších podkladů. Jako další podkladový materiál jsou 

využívány základní mapy ČR a tematické mapy z dostupných WMS služeb. V rámci 

dosavadních prací byly shromážděny podklady potřebné k osvojení si práce s fluorimetrem 

a k následnému vyhodnocení získaných dat. 

5.2.2 Analýza území 

Na základě získaných podkladů byly zpracovány informace o vybraných lokalitách, 

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

a jiné charakteristiky). Dále popis jednotlivých zkoumaných druhů dřevin a jejich nároky 

na stanovištní podmínky. 

5.2.3 Terénní průzkum 

Terénní výzkum byl prováděn průběžně s důrazem na měření přírůstů vybraných druhů 

dřevin a sledování dendrologických charakteristik, včetně měření chlorofylové 

fluorescence. V rámci terénních pochůzek byl odebírán hlušinový substrát a následně 

proveden jeho rozbor v akreditované laboratoři VŠB - TU Ostrava. Metody a způsoby 

měření přírůstů a chlorofylové fluorescence a metody odebírání substrátu jsou popsány 

níže. 

5.2.4 Konečné zpracování 

Na základě dosažených dat z terénního průzkumu a vyhodnocení laboratorních vzorků 

hlušinového substrátu bylo provedeno statistické zpracování veškerých údajů. 
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5.3 Měření dřevin 

Důvodem sledování růstových charakteristik dřevin na rekultivovaných plochách (oblast 

Karvinska) je zhodnocení úspěšnosti rekultivačních výsadeb v rámci lesnických 

rekultivací. V rámci výzkumu byly sledovány také plochy (odvaly), které nebyly 

rekultivovány, a probíhá zde spontánní sukcese, jež se vyskytují v oblasti Ostravska.  

5.3.1 Objekt měření 

Objektem vlastního měření byly roční délkové přírůstky, čili letorosty, větví vybraných 

jedinců stromů v časové řadě tří let za sebou (Populus tremula, Acer pseudoplatanus, 

Quercus robur, Acer campestre, Picea pungens, Pinus sylvestris a P. nigra, Fraxinus 

excelsior, Tilia cordata, Quercus rubra, Alnus glutinosa, Betula pendula a Salix caprea.). 

Nový letorost od letorostu předešlého roku je u většiny našich druhů stromů dobře 

rozlišitelný a to podle 2 znaků (obrázek 7): 

a)  Barva pokožky - rozdíl bývá vidět pouhým 

okem, jelikož pokožka nového letorostu bývá 

světlejší nebo má výraznější barvu, nežli 

pokožka letorostu z předchozího roku. Tento 

rozdíl bývá výrazný právě v prostředí uhelných 

odvalů se zvýšenou prašností. 

b)  Prstence - příčné zvrásnění pokožky větve 

v místě ukončení růstu předešlého letorostu. Za 

tímto zvrásněním následuje většinou pupen. 
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Obrázek 7 Ukázka nového letorostu - Juglans regia (Zdroj: www.iReceptar.cz.) 

5.3.2 Postup při měření 

Na zkoumaných lokalitách byly vybrány takové druhy dřevin, které byly reálně měřitelné. 

Z každého druhu bylo vytipováno 10 jedinců. U těchto jedinců byla 3 roky po sobě měřena 

délka nového letorostu. Počet měření na každé dřevině se pohyboval v rozpětí od 5 - 10 

měření. Menší počet měření byl způsoben neexistencí 10 měřitelných letorostů na stromě. 

Na každém odvalu bylo přibližně sledováno 3 až 5 druhů stromů. Měření bylo prováděno 

pomocí měřících pomůcek, a to krejčovským metrem (delší letorosty nad 20 cm) nebo 

plastovým pravítkem (kratší letorosty do 20 cm). 

Měření probíhalo vždy na přelomu sezón, tzn. sezóny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 

v období vegetačního klidu, což znamená od začátku měsíce října do konce měsíce března. 

V této době stromy ukončují svůj růst. 
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5.3.3  Přesnost měření 

Jelikož větve nejsou ideálně rovné a u některých vybraných větví nebyl přesný začátek 

letorostu zřejmý, byly přírůstky delší než 20 centimetrů měřeny s přesností na 1 cm, 

přírůstky kratší než 20 centimetrů s přesností na 0,5 cm.  

Získané naměřené údaje byly zaznamenány v tabulkách a byly zpracovány v databázi 

Microsoft Office Excel 2007. 

. 

5.4 Petrografické a geochemické zhodnocení hlušin 

Na studovaných odvalech OKR byly odebrány směsné vzorky hlušiny z hloubky 20 cm, 

které byly následně poslány do kvalifikované laboratoře na rozbory. Vzorky byly 

zpracovány a vyhodnoceny v akreditované laboratoři VŠB-TUO dle metod platných norem 

ČSN ISO, kde byly zjištěny jejich fyzikálně-chemické vlastnosti (acidobazická reakce 

pH/KCl a pH/H2O). 

Na odebraných vzorcích hlušiny byl proveden granulometrický rozbor (velikost zrn nad 2 

mm, 0.063 – 2 mm, pod 0.063 mm) ve třídách, které klasifikují štěrk, písek a prach (ČSN 

44 1836). Rozhodujícím parametrem pro zajištění dostatečného množství živin nutných 

pro rozvoj vegetace bylo množství uhelné složky přítomné v hlušině. Uhelná složka 

obsahuje organický uhlík, dusík, ale i fosfor (akcesoricky přítomný apatit). Dále byl 

proveden petrografický a mineralogický rozbor, určení obsahu spalitelných látek podle 

metodiky doporučené v rámci BREF (tabulka 3). 

Výsledky laboratorních analýz byly zpracovány v programu Microsoft Office Excel 2007 a 

budou vyhodnoceny v programu SAS.  

Tabulka 3 Parametry a metody stanovení v laboratoři, (Zdroj: Žampachová, 2011) 

Parametr Metoda stanovení 

pH/KCl, pH/H2O 

ČSN ISO 10390 (836221) Kvalita půdy - 

Stanovení pH 
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Celkový a organický uhlík (%) 

ČSN ISO 10694 (836410) Kvalita půdy - 

Stanovení organického a celkového 

uhlíku po termickém rozkladu 

PO4 (mg/kg) 

ČSN ISO 11263 (836419) Kvalita půdy - 

Stanovení fosforu - Spektrofotometrické 

stanovení fosforu rozpustného v roztoku 

hydrogenuhličitanu sodného 

Těkavé organické látky (%) 

ČSN ISO 562 Černé uhlí a koks - 

Stanovení prchavé hořlaviny 

Popel v sušině (%) 

ČSN ISO 1171 Tuhá paliva - Stanovení 

popela 

K2O (mg/kg) 

ISO 13878 Soil quality: Determination 

of total nitrogen content by dry 

combustion (elemental analysis) 

C v sušině (%) ČSN P ISO TS/ 12902 Tuhá paliva – 

Stanovení veškerého uhlíku, vodíku a 

dusíku – Instrumentální metody 
H v sušině (%) 

N v sušině (%) 

S v sušině (%) 

Geochemická charakteristika hlušiny (přítomnost prchavé hořlaviny nebo spalitelných 

látek) a možnost vyluhování fosforečnanů - hydrogenfosforečnan vápenatý CaHPO4, dále 

oktokalciumfosfát Ca4H(PO4)3 2 H2O, hydroxylapatit Ca5(PO4)3OH, fluorapatit 

Ca5(PO4)3F, karbonátapatit Ca10(PO4)6 CO3, případně i grandalit CaAl3(PO4)2(OH)5 

(Richter, 2004) a amonných iontů může rozhodujícím způsobem ovlivnit podmínky 

pro rozvoj vegetace na odvalech (Stalmachová a kol., 2003). 
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5.5 Měření chlorofylové fluorescence 

Metoda záznamu chlorofylové fluorescence je často využívána při výzkumu fyziologie 

fotosyntézy. V důsledku širokého rozšíření měřících přístrojů je možné provádět měření v 

laboratoři, ale i v polních podmínkách. Tato technika umožňuje studovat neinvazivním 

způsobem fotochemické a nefotochemické procesy v thylakoidních membránách 

chlorofylů fotosyntetizujících rostlin. 

Ve vegetačním období v roce 2011 byl prováděn terénní průzkum na vybraných odvalech 

OKR. V rámci těchto terénních průzkumů byla měřena pomocí optického fluorimetru 

(Multi-Mode Chlotophyll Fluorometr OS5p) chlorofylová fluorescence zelených částí 

dřevin. Díky měření speciálním optickým fluorimetrem, který je přímo určen 

k výzkumným účelům na VŠB-TU Ostrava, byla získána cenná data, která detailně 

zachycují jednotlivou fotosyntetickou aktivitu měřených dřevin, jak udává na příkladech 

tabulka 4 a 5.  

Cílem měření je sledování vitality stromů pomocí chlorofylové fluorescence na uhelných 

odvalech v Ostravsko-Karvinské oblasti. Jedná se o nepřímou metodu sledování vlivu 

vitality na rostlinnou vegetaci, jelikož fotosyntetický aparát rostlin je velmi citlivý 

k antropogenním vlivům a změnám prostředí. Samotné měření a sledování chlorofylové 

fluorescence není nijak fyzicky náročné, lze je prakticky provádět kdykoliv a to i 

v terénních podmínkách. Vliv stresu na vitalitu dřevin lze sledovat pomocí parametrů 

rychlé indukční kinetiky (parametr F0 a k němu vázané parametry, viz obrázek 8), kterou 

lze stanovit pomocí testu modulované chlorofylové fluorescence a pomocí pomalé 

indukční kinetiky (parametr – index vitality, změny Fv/Fm, F0). Fluorimetr se skládá ze 4 

zdrojů záření: 

 Měření modulované analytické radiace – určení minimální fluorescence 

 Měření aktinické radiace – určení maximální fluorescence 

 Saturační pulzy – hodnotí fotochemické a nefotochemické ochlazení, měří 

jednotlivé parametry ve stavu adaptovaném na tmu a na světlo 

 Blízká-červená radiace – stanovení poklesu minimální fluorescence 
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Obrázek 8 Příklad záznamu fluorescenční kinetiky u temnotně adaptovaného listu, Zdroj: Roháček 2002 

 

Černá barva u osy x zobrazuje temnotně adaptovaný vzorek, žlutá barva čas, od kdy byl 

vzorek vystaven aktinickému světlu 100 μmol (fotonů).m
-2

.s
-1

. Červená barva označuje 

čas, kdy byly aplikovány saturační pulzy (1500 μmol (fotonů) m
-2

.s
-1

.) pro stanovení 

maximálního fluorescenčního výtěžku. Jako první byla změřena úroveň F0, následně byla 

stanovena FM v saturačním pulzu. Po 25s temnotní adaptace byl list vystaven aktinickému 

světlu o dobu 60s, v 76s byla změřena maximální fluorescence u FM `. 

Měření fluorescence: 

V současné době jsou nejvíce používány fluorimetry pracující na principu pulzní 

amplitudové modulace (PAM) fluorescenčního signálu. Lze jimi přesně měřit fluorescenci 

chlorofylu dokonce i na pozadí denního světla v polních podmínkách. Příklady 

naměřených hodnot chlorofylové fluorescence na odvalech OKR ukazuje tabulka 4 a 

tabulka 5. 

 

 



Ing. Lenka Čmielová: Vliv vybraných stanovištních podmínek hlušinového substrátu na 

růst dřevin 

 

2012  52 

 

Tabulka 4 Hodnoty chlorofylové fluorescence javoru klenu, lokalita Orlová - za hřbitovem, (určení minimální 

a maximální fluorescence a stanovení poklesu minimální fluorescence) 

Lokalita Dřevina test  (Fv/Fm) 

Orlová, za 

hřbitovem 

Acer 

pseudoplatanus 

0,742 

0,750 

0,722 

0,626 

0,665 

0,697 

 

 

Tabulka 5 Hodnoty chlorofylové fluorescence javoru klenu, lokalita Stonava - Křivý Důl (určení minimální a 

maximální fluorescence a stanovení poklesu minimální fluorescence) 

Lokalita Dřevina test  (Fv/Fm) 

Stonava - Křivý 

Důl 

Acer 

pseudoplatanus 

0,571 

0,565 

0,584 

0,580 

0,593 

0,717 
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Příprava vzorků pro samotné měření a následné vyhodnocení nevyžaduje žádnou speciální 

techniku nebo úpravu vzorků. U světle adaptovaných vzorků lze měření provádět ihned po 

příslušném nastavení fluorimetru. U tmavě adaptovaných stavů je nutné vzorek pro měření 

vybraných parametrů umístit do tmy na dobu 15 – 30 minut, a teprve poté provést měření 

pomocí měřící sondy. Všechna naměřená data jsou uložena v paměti fluorimetru, včetně 

křivek chlorofylové fluorescence. Většina moderních přístrojů provádí automaticky 

výpočty. 

Výsledky naměřených hodnot chlorofylové fluorescence byly vyhodnoceny a zpracovány 

pomocí statistického programu SAS. 

5.6 Metody statistického vyhodnocení 

Všechny naměřené hodnoty byly zpracovány do přehledných tabulek (MS Office Excel 

2007) vhodných ke statistickému zpracování. 

 Analýzy závislostí stanovištních podmínek, geochemického složení hlušiny, růstu dřevin a 

chlorofylové fluorescence byly provedeny pomocí matematického statistického programu 

SAS, modul Guide, procedura One-Way ANOVA. Pomocí tohoto programu byla data 

jednotně specifikována, vytvořil se ordinační model a potřebné nastavení testu. 

K hodnocení jednotlivých parametrů byla použita analýza rozptylu, shluková analýza a 

regresní analýza. Výsledky analýz byly převedeny a zpracovány do podoby grafů 

v progamu MS Office Excel 2007. 

Analýza rozptylu - Podrobný popis jednorozměrné analýzy rozptylu lze najít v běžně 

dostupné statistické literatuře, popis výstupů ze softwaru SAS v manuálech SAS. V rámci 

této práce nelze proceduru podrobněji popisovat kvůli její obsáhlosti a odbornosti. 

Rámcově se jedná o analýzu, která umožňuje ověřit, zda na hodnotu náhodné veličiny pro 

určitého jedince má statisticky významný vliv hodnota některého znaku, který se u jedince 

dá pozorovat. Tento znak musí nabývat jen konečného počtu možných hodnot (nejméně 

dvou) a slouží k rozdělení jedinců do vzájemně porovnávaných skupin. 

Shluková analýza - Shluková analýza (Cluster Analysis) obecně umožnila třídit jednotlivé 

objekty do shluků tak, aby vlastnosti objektů uvnitř jednoho shluku byly co nejpodobnější 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%A1_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistick%C3%A1_v%C3%BDznamnost
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a zároveň aby vlastnosti jednotlivých shluků mezi sebou se co nejvíce odlišovaly. Tento 

druh analýz byl použit v „průzkumové“ fázi zpracování dat. Výsledky nelze brát 

dogmaticky, protože jsou ve velké míře ovlivněny výběrem výpočetních algoritmů. 

Výsledky se snaží pouze upozornit na možné vztahy uvnitř datové matice a na vzájemnou 

podobnost zkoumaných objektů.  Vstupní datové matice často obsahují značné množství 

proměnných a omezené množství objektů. Při více než cca 30 objektech se stávají 

výsledky nepřehlednými, protože tím nejdůležitějším výstupem je výstup grafický – 

dendrogram (Hebák a kol. 2005, Meloun a kol. 2005). Shlukovou analýzu bylo možno 

využít prostřednictvím specializovaného statistického softwaru, modul Guide z 

programového balíku SAS americké firmy Sas Institute. 

Regresní analýza -  je statistická metoda, pomocí níž byla odhadnuta jistá náhodná veličina 

(takzvané závislé proměnné, nazývané též cílová proměnná anebo vysvětlovaná proměnná) 

na základě znalosti jiných veličin (nezávisle proměnných, regresorů, kovariát anebo 

vysvětlujících proměnných). 
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6 Charakteristika zájmových lokalit 

Zájmové oblasti, kde probíhal výzkum na jednotlivých odvalech, se nachází na území 

Ostravsko - karvinského revíru. Údaje o aktuální ploše jednotlivých studovaných objektů 

byly získány na základě teréních měření (GPS Garmin aTrex Vista Cx). Fotografie 

jednotlivých stanovišť byly pořízeny v letech 2009 - 2012. Použité ortofotomapy byly 

použity ze serveru http://geoportal.cenia.cz. Zkoumané lokality se nachází na katastrálním 

území obcí: 

1 Orlová 

 Lokalita se nachází v intravilánu obce. Odval je zcela zrekultivovaný, zatravněný a 

zavezený zúrodnitelnou zeminou. Stáří vegetace je odhadováno na 10 až 20 let.  

 

Obrázek 9 Výzkumná plocha 1 - Orlová za hřbitovem (foto: Čmielová, 2012) 

 

 

 

 

 

 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
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Tabulka 6 Tabulka Parametry lokality Orlová 
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Orlová - za 

hřbitovem 
sklon 2°, S 198 

N 49°50'26''         

E 18°20'16'' 

TBR - návoz 

zeminy 
JS, KL, LP 

 

2 Karviná – Lazy 

 Lokalita se nachází u vodní plochy a dolu Karviná – Lazy mimo zastavěné území blízko 

komunikace č. 59. Odval má svahový charakter, proběhla zde TBR s návozem 

zúrodnitelné skrývky zeminy. Stáří dřevin je odhadováno na 20 let.  

 

Obrázek 10 Výzkumná plocha 2 - Karviná - Lazy (foto: Čmielová, 2012) 

Tabulka 7 Parametry lokality Karviná - Lazy 
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Karviná - Lazy sklon 20°, JZ 170 

N 49°50'60''         

E 18°26'36'' 

TBR - návoz 

zeminy 

JIV, BR, OS, 

DBC 
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3 Karviná – Doly 

 Rekultivovaný odval Hohenegger s návozem zúrodnitelné zeminy má tabulový charakter. 

Nachází se v blízkosti komunikace č. 59 (silnice Ostravská) směr Karviná - Město. Stáří 

vegetace je zde odhadováno na 20 až 30 let.  

 

Obrázek 11 Výzkumná plocha 3 - Karviná - Doly (foto: Čmielová, 2012) 

Tabulka 8 Parametry lokality Karviná - Doly 
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Karviná Doly - 

Hohenegger sklon 30°, J 244 

N 49°50'15''         

E 18°28'20'' 

TBR - návoz 

zeminy 

DB, SMP, OS, 

BOC 

 

4 Horní Suchá 

Zkoumané stanoviště se nachází u dolu František v blízkosti komunikace č. 474 mimo 

intravilán obce. Odval má tabulový charakter a je zcela zrekultivovaný. Půdní substrát 

tvoří hlušina. Stáří vegetace je odhadována na 10 let. 
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Obrázek 12 Výzkumná plocha 4 - Horní Suchá František (foto: Čmielová, 2012) 

 

Tabulka 9 Parametry lokality Horní Suchá František 
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Horní Suchá - 

Důl František sklon 8°, J 265 

N 49°48'82''         

E 18°28'50'' TBR - hlušina 

DB, DBC, KL, 

BR, OL 

 

5 Stonava 

Lesnicky rekultivovaný vyrovnávací odval u Křivého dolu se nachází v extravilánu obce. 

Na temeni odvalu je navezena zúrodnitelná skrývka zeminy, ale svahy jsou tvořeny pouze 

hlušinovým substrátem. Stáří vegetace je odhadováno na 25 - 30 let.  
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Obrázek 13 Výzkumná plocha 5 - Stonava Křivý Důl (foto: Čmielová, 2012) 

 

Tabulka 10 Parametry lokality Stonava Křivý Důl 
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Stonava - 

Křivý Důl  sklon 45°, JV 248 

N 49°48'61''         

E 18°30'19'' TBR - hlušina 

OS, BR, KL, 

DB, BO 

 

6 Ostrava - Ema 

Ema je kuželový termicky aktivní odval nacházející se ve Slezské Ostravě. Půdním 

substrátem je hlušina, zúrodnitelná zemina zde nebyla navezena. Vegetace je ponechána 

spontánní sukcesi, stáří porostu je odhadováno na 60 let. 
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Obrázek 14 Výzkumná plocha 6 - odval Ema, se žlutě vyznačenou částí se spontánní sukcesí (foto: Čmielová, 

2011) 

 

Tabulka 11 Parametry lokality odvalu Ema 
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Ostrava - 

Halda Ema sklon 45°, J 161 

N 49°50'34''         

E 18°18'88'' 

Spontánní 

vegetace, 

hlušina OS, BR, LP 

 

7 Ostrava - Důl Zárubek 

Odval u dolu Zárubek má tabulový charakter. Není zde provedena technicko - biologická 

rekultivace a ani návoz skrývky zeminy (odval tvoří pouze hlušinový materiál se 

spontánním vývojem vegetace). Stáří porostu je odhadováno na 60 let. 
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Obrázek 15 Výzkumná plocha 7 - Důl Zárubek (foto: Čmielová, 2011) 

 

Tabulka 12  Parametry lokality Dolu Zárubek 
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Ostrava - Důl 

Zárubek sklon 35°, J 227 

N 49°49'69''         

E 18°18'02'' 

Spontánní 

vegetace, 

hlušina OS, KL, JIV 

 

8 Ostrava - Šverma 

Terasový odval u bývalého dolu Jan Šverma je ponechán spontánní sukcesi (na jaře roku 

2012 část odvalu rekultivována) a je zde navezena skrývka zúrodnitelné zeminy. Stáří 

vegetace je odhadováno na 30 let. 
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Obrázek 16 Výzkumná plocha 8 - Důl Šverma (foto: Čmielová, 2011) 

 

Tabulka 13 Parametry lokality Dolu Šverma 
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Ostrava - Důl 

Šverma sklon 60°, JZ 215 

N 49°51'08''         

E 18°15'06'' 

Spontánní 

vegetace, 

hlušina OS, BR 

 

 

9 Paskov 

Odval se nachází u nádraží v obci Paskov, má terasový tvar a je zcela zrekultivován. Půdní 

substrát tvoří hlušina, jelikož zde nebyla navezena zemina. Stáří porostu je odhadováno na 

5 - 15 let. 
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Obrázek 17 Výzkumná plocha 9 - Paskov (foto: Čmielová, 2011) 

 

Tabulka 14 Parametry lokality Paskov u nádraží 
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Důl Paskov sklon 45°, JZ 258 

N 49°49'1''         

E 18°11'1'' TBR - hlušina 

KL, BB, OS, 

LP, DB 
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7 Biologické a ekologické vlastnosti měřených druhů na 

studovaných haldách 

7.1 Vrba jíva - Salix caprea 

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: vrbovité – Salicaceae 

Rod Salix sp. je velmi rozsáhlý. Ze stromových druhů průmyslově využívaných je to 

především vrba bílá (Salix alba L.), vrba křehká (Salix fragilis L.), případně vrba jíva 

(Salix caprea L.). 

Strom s rovným kmenem a metlovitou, vysoko nasazenou korunou. Dorůstá výšek přes 30 

m, průměru kmene více než 2 m a dožívá se 80 - 100 let. Větve jsou tenké a odstávají v 

ostrém úhlu. Vrby vynikají výtečnou výmladností kdekoliv na kmeni a na pařezu. Silná 

šedohnědá borka bývá na kmeni podélně rozpukaná. Kořenový systém je rozvinut daleko 

od kmene a dřevinu upevňuje i v rozbředlém půdním materiálu. Vrba snadno tvoří přídatné 

kořeny z kůry do nově naplaveného materiálu. Letorosty mohou byt různě zbarvené, 

špinavě červené, ostře červené, oranžové nebo žluté, alespoň mírně převislé. 

Mají střídavé listy, jež jsou kopinaté až úzce kopinaté, 7 - 11 cm dlouhé, na líci matně 

lesklé, na rubu šedozelené, šedobílé, přitisklé a rovnoběžně chlupaté. Na podzim listy jen 

trochu žloutnou, zešednou a opadávají. Salix je dvoudomá dřevina, kvete vzpřímenými 

jehnědami hned po rašení listů koncem dubna a v květnu. Plody, tobolky, dozrávají asi po 

5 týdnech. Drobná ochmýřená semena vítr snadno zavane do velké vzdálenosti, za 

vhodných podmínek vyklíčí během půl dne, rychle však ztrácejí klíčivost. (Úradníček et al. 

2001). 

Ekologie a rozšíření 

Silně světlomilný druh snášející jen slabý boční zástin. Vyrovná se s velmi kolísavým 

množstvím vody v půdě. Snese dlouhotrvající záplavy během vegetační doby. Obstojí 

rovněž při poklesu hladiny podzemní vody po melioracích a terénních úpravách. Nejlépe 

roste na hlubokých hlinitých půdách a písčitohlinitých půdách s blízkou hladinou 
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podzemní vody. Snáší také mírné zasolení. Ke klimatickým činitelům je citlivý. Vyžaduje 

dlouhou vegetační dobu. Jinak prýty nevyzrají a podlehnou časným mrazům.  

Vyskytuje se v lužních lesích teplejších oblastí. Je součástí tzv. měkkého luhu v těsné 

blízkosti dolních toků řek zároveň s topoly a olší lepkavou. Euroasijský druh zasahující 

přes stepní oblasti na východě až do Střední Asie. Dnes je rozšířen daleko mimo svůj areál, 

např. i v Severní Americe a Austrálii. U nás se vyskytovala přirozeně v úzkém pruhu těsně 

kolem břehů vod, tedy v místech s nejdéle trvajícími záplavami a největšími změnami 

půdního povrchu vlivem činnosti vody. Vystupuje u nás do 400 - 550 m n. m. (Úradníček 

et al. 2001). 

7.2 Dub letní – Quercus robur 

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: bukovité - Fagaceae 

Strom se silným kmenem a rozložitou korunou dorůstající až 40 m výšky a 1,5 m (4 m) 

průměru kmene. Dožívá se asi 500 let. Kůra je hrubě rozpukaná. Často obráží z pařezů i 

kmene. Letorosty jsou lysé, hnědošedé, s drobnými lenticelami. Listy laločnaté, tuhé, lysé, 

střídavé, 6–15 cm dlouhé s krátkým řapíkem a srdčitou bází. Jednodomá dřevina, samčí 

květy jsou v nících jehnědách, samičí květy v chudokvětých klasech se po opylení vyvíjejí 

v plody, nažky. Plodenství jsou dlouze stopkatá. Má až 3 cm dlouhé semeno – žalud. 

Ekologie a rozšíření 

Dub letní je světlomilná dřevina, o něco náročnější na světlo než dub zimní. V požadavcích 

na vláhu rozlišujeme u dubu letního dva ekotypy. Běžně rozšířený ekotyp, který nalezneme 

zejména v lužních lesích, má značné nároky na vláhu, snáší i jarní záplavy. Druhý ekotyp 

se vyznačuje schopností růst na mělkých, v létě silně vysychavých půdách a najdeme jej na 

lesostepních lokalitách. Spodní voda musí být v dosahu kořenů. Je to dřevina náročná na 

půdu a roste nejlépe na hlubokých, hlinitých půdách, jaké nacházíme v lužních lesích nebo 

na spraších. Dobře snáší klimatické výkyvy, pouze k pozdním mrazům je citlivý. Netvoří 

čisté porosty; jeho společníky jsou zejména jasan a jilm. V malé míře se vyskytuje i v 

odlišných podmínkách – na teplých výslunných stráních na živnějších podkladech spolu s 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bukovit%C3%A9
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/index_Que_pet.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/index_Fra_exc.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/index_Ulm_lae.html
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dalšími lesostepními druhy, mj. i s dubem zimním, šipákem nebo i cerem. Zde má nízký a 

křivý vzrůst. Tyto lokality jsou v nejteplejších oblastech, např. v Českém krasu, v Českém 

středohoří nebo na jižní Moravě. (Chmelař, 1983).  

Druh je rozšířen od západní Evropy (severní Portugalsko a Španělsko, Irsko, Velká 

Británie) po Kavkaz a Ural. Vyznívá za 60° severní šířky a v jižní Evropě. Na našem 

území má přirozené rozšíření dubu letního převážně pásovitý charakter, daný průběhem 

toků řek – Polabí a Poohří, úvaly Hornomoravský, Dolnomoravský a Dyjskosvratecký, 

Třeboňská pánev, roste všude v nižších polohách.  (Úradníček et al., 2001). 

7.3 Dub červený – Quercus rubra  

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: bukovité - Fagaceae 

Jedná se o introdukovaný strom velkých rozměrů s košatou korunou, který vyrůstá do 

výšky až 50 m s kmenem o průměru přes 1,5 m. Dožívá se až 450 let. Kůra na kmeni 

zůstává dlouho hladká. Větve jsou silné a rozkládají se daleko do stran. Listy jsou eliptičné 

až obvejčité, peřenolaločné až peřenoklanné. Listy se na podzim barví zářivě červeně. 

Žaludy jsou dlouhé 1,2 – 2,5 cm, soudečkovité, červenohnědé a sedí jen nejspodnější částí 

ve zcela plochých číškách. Kořenový systém je ploše rozvinutý, sahá daleko od kmene a 

dřevinu tak v půdě dobře zakotvuje. Výmladková schopnost je slabší než u domácích 

druhů. Je poškozován zvěří.  

Ekologie a rozšíření 

Quercus rubra je světlomilná dřevina, v mládí snese jenom slabé přistínění. Vyžaduje 

dostatek vláhy. Nejlepší výsledky dává na březích toků nebo na morénách s hladinou 

spodní vody blízko povrchu. Stagnující vodu však nesnáší. Na půdu není náročný, roste i 

na chudých skeletovaných půdách s nedostatkem živin. Je zcela odolný vůči mrazům a 

obstojně snáší znečištěné ovzduší. 

 Dub červený je severoamerická dřevina, která je rozšířena ve východní části kontinentu. K 

jihu vystupuje stále do vyšších poloh. V Apalačském pohoří vystupuje do nadmořské 

výšky až 1600 m. (Úradníček, 2004). 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/index_Que_pet.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/index_Que_pub.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bukovit%C3%A9
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7.4 Topol osika - Populus tremula 

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: vrbovité – Salicaceae 

Strom 25 - 35 m vysoký se sloupovitým kmenem, vysoko nasazenou ve stáří velmi světlou 

korunou, tvořenou četnými dlouhými a zkrácenými prýty. Kmen s hladkou zelenošedou 

kůrou, později na spodní části temně šedou rozpukanou borkou. Mladé větve jsou lysé, 

hnědé. Pupeny mají četné šupiny, často lepkavé. Osika má plochou kořenovou soustavu, 

která se snadno přizpůsobuje rozmanitým okolnostem. Listy jsou okrouhlé, tupé nebo 

krátce zašpičatělé, vroubkované až zubaté, 7 cm dlouhé, tuhé. Populus tremula je odolný 

vůči emisím. Vyznačuje se také rychlým růstem s chorostí vytvořit zapojené porosty 

během 4 let.  

Je pionýrskou dřevinou a dožívá se asi 100 let. (Svoboda, 1957). 

Ekologie a rozšíření 

Populus tremula je velmi světlomilná dřevina, stejně jako Betula pendula. K přirozenému 

uchycení a vyklíčení potřebuje holou plochu. Husté mlaziny z kořenových výmladků se 

rychle prosvětlují. Výmladky sice vyrůstají po léta i v zástinu, avšak nevyzrají a odumírají. 

Potřeba vody se pohybuje v širokých mezích. Nejlépe se jí daří na půdách s vysokou 

hladinou proudící spodní vody a na čerstvých půdách. Snáší však i nedostatek vláhy na 

mělkých suchých podkladech a roste pak slabě, až keřovitě. Záplavy mu nesvědčí. Je 

nenáročná na půdu, roste i na štěrcích. Nejlepší výnosy dává na hlubokých živných 

půdách, ale roste i na nejrůznějších podkladech od černozemí přes písky a sutě až po 

rašelinné půdy.  

Osika se vyznačuje neobyčejně velkým rozšířením, zabírajícím skoro celou Evropu a 

většinu mírného a chladného pásma Asie. Na severu Evropy je osika rozšířena přes celou 

Skandinávii až téměř k Severnímu mysu. Roste na poloostrově Kola a na pobřeží Bílého 

moře. Roste na Britských ostrovech a zabírá skoro celou středomořskou část Evropy. U nás 

je osika typický druhem nížin, pahorkatin a nižších horských poloh. V hercynské oblasti je 

nejhojněji zastoupena v rozmezí výšek 300 - 600 m. Na Šumavě a v Krkonoších vystupuje 
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až n a1 200 m. Bývá přimíšena v lužním lese, ale roste také na suťových svazích spolu 

s břízou (Úradníček, 1998).  

7.5 Javor babyka - Acer campestre 

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: javorovité - Aceraceae  

Dřevina dosahující 15 – 25 m výšky a až ¾ m tloušťky. Maximálních rozměrů a silného 

průběžného kmenu dosahuje v lužních lesích. V lesostepích má nízký a křivý vzrůst s 

několika kmeny a často téměř křovitou formu. V zápoji porostu se dožívá okolo 100 let, 

jako solitér na volném prostranství i 200 let. Listy mají tupé laloky. Na větvích se často 

vytvářejí korkové lišty. Nažky svírají přímý úhel. Architektonika koruny je nepravidelná, 

košatá s křivolace rostlými větvemi. Kmen bývá svalcovitý. Babyka je druh velmi 

variabilní. Kolísá zejména počet laloků, kterým může být3 až 5, a také jejich ochlupacení. 

Zakořenění je velmi důkladné. Kořeny jsou všestranně vyvinuty a silně se větví. 

Výmladnost je dobrá. Pařezy dlouho vytrvávají a stále obrážejí výmladky. Výmladky se 

tvoří i na kmeni. Pro tyto své vlastnosti se relativně snadno vyrovná i s okusem zvěří. 

(Úradníček, 2004). 

Ekologie a rozšíření 

Acer campestre je zástin snášející dřevina a to nejvíce z našich javorů. Babyka je dále 

teplomilná. I v dospělém věku je typickou dřevinou v druhého patra. Mladé dřeviny se 

dobře vyvíjejí v zástinu v nejspodnější etáži. Nároky na vláhu nejsou jednoznačné a lze 

pozorovat dvě optima. Prvním je lužní les s vysokou hladinou spodní vody a druhým 

optimem jsou suché doubravy s nedostatkem vláhy v letním období. Roste na živných 

stanovištích, často na vápencích nebo i suťových půdách. Vyskytuje se i na zasolených 

půdách. Je to dřevina odolná vůči mrazu, snáší letní vedra i sucha. Odolává znečištěnému 

ovzduší a jiným nepříznivým vlivům městského prostředí. 

Babyka má svůj areál na evropském kontinentu, chybí v jeho severní a severovýchodní 

části. Na severu jen okrajově zasahuje do nejteplejší Skandinávie a do jižního Švédska. Na 

východě svého přirozeného rozšíření se vyhýbá Baltským zemím a Bělorusku, ale jižněji 

http://botanika.wendys.cz/seznamp.php?C69
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postupuje lesostepními oblastmi k východu až do povodí Volhy. Na severu je druhem 

nížin, ve střední části areálu je to jednotlivě a skupinovitě přimíšený druh, vystupující z 

lužního lesa do pahorkatin, na teplých svazích může stoupat do 600 – 800 m n. m. spolu s 

jinou teplomilnou vegetací. V ČR se vyskytuje po celé ploše území jednak lužních lesů a 

pak také v teplých pahorkatinách. V lužních lesích vyhledává stanoviště mimo zóny 

pravidelných záplav. V pahorkatinách provází nejčastěji porosty dubu zimního, je však 

mnohem náročnější na teplo. Právě pro své nároky na teplo chybí v nižších polohách 

Českomoravské vysočiny a v jižních Čechách. (Úradníček, 2004). 

7.6 Javor klen - Acer pseudoplatanus 

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: javorovité - Aceraceae  

Klen dorůstá velkých rozměrů 35 – 40 m výšky a tloušťky kmene i 150 cm. Dožívá se 

okolo 400 let. Také listy stejně jako borka jsou variabilní. Kromě listů pětilaločných se 

někdy vyskytují listy trojlaločné a také listy na rubu červeně zbarvené. Laloky listů má 

otupené, hustě pilovité. Kvete po olistění, květy jsou v převislých latách. Nažky svírají 

ostrý úhel. Vyskytuje se v suťových a roklinových lesích, květnatých bučinách a 

kapradinových smrčinách. Kořenový systém je srdčitého typu. Kořeny jsou silné a svým 

prorůstáním šikmo do hloubky dobře upevňují strom i v balvanité půdě. To je důvod proč 

dobře odolává větru a dobře zpevňuje porostní okraje. Hodí se také ke zpevnění půdy, 

např. na sutích v horách. Co se týče vegetativního množení, tak se klen nehodí k 

výmladkovému hospodaření, protože pařezy kmenu rychle zetlívají a výmladnost klenu je 

dobrá pouze u mladých jedinců. Nálety bývají bohaté, ale je třeba jej chránit před okusem, 

který mu velmi škodí, neboť zvěř nálety snadno likviduje. (Úradníček, 2004). 

Ekologie a rozšíření 

Zástin snáší ve střední míře. Klen svou korunou silně zastiňuje půdu podobně jako buk. Má 

značné nároky na půdní i vzdušnou vlhkost a je tak vázán na terénní podmínky, které mu 

jeho nároky splní jako prameniště a náplavy říček. Nesnáší však stagnující vodu a nevydrží 

záplavy. Typická horská stanoviště klenu jsou specifická vysokými srážkami nebo 
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vysokou vzdušnou vlhkostí v hlubokých údolích nebo na severních svazích. Co se týče 

půdních nároků, má klen vysoké nároky na výživnost půdy. Roste nejčastěji na hlubokých, 

humózních, čerstvých půdách s vysokým obsahem skeletu. Jde obvykle o balvanité i 

drobnější sutě a droliny s půdou obohacenou dusíkatými látkami s výrazným zastoupením 

nitrofilní květeny. Ve vápencových oblastech roste na úpatí skal na sutích, bohatých na 

splavený humus a zároveň dostatečně vlhkých. Klen je dřevinou vlhkého horského klimatu 

oceánického charakteru. Jeho omezené rozšíření na severu souvisí s jeho citlivostí na mráz, 

protože po silných zimách vznikají na starých kmenech mrazové trhliny. Nepříliš dobře 

snáší exhalace a klima velkých měst. 

Zastoupení dřeviny je velmi nepravidelné a mezernaté. Na jihu je klen hojnější než na 

severu. Ve střední Evropě je klen druh vyšších pahorkatin a nižších horských poloh 

(Karpaty 1500 m). V jižních částech areálu vystupuje běžně až na lesní hranici, často výše 

(Švýcarské Alpy 1700 – 1950 m) než buk i když ve vertikálním směru má klen podobné 

rozpětí výskytu právě jako buk. Na severních vlhkých svazích místy sestupuje až na 

několik set metrů i v jižních částech areálu. Na území ČR roste klen roztroušeně, nejčastěji 

ve skupinách ve všech pahorkatinách, středohořích a pohořích, nejčastěji spolu s bukem, 

jasanem a jilmem horským. Na našem území stoupá až na 800 – 900 m nadmořské výšky a 

roste i na vrcholech nižších pohoří, např. Špičák. Ojediněle, např. v Jeseníkách, vystupuje 

až do 1200 m nadmořské výšky. (Úradníček, 2004).  

7.7 Bříza bělokorá - Betula pendula 

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: břízovité - Betulaceae 

Břízy jsou stromy nebo keře značně rozšířené v mírném a studeném pásmu severní polokoule. 

Stromové druhy rychle rostou a většina z nich dosahuje výšky přes 20 m. Jsou však relativně 

krátkověké. Kořenovou soustavu mají mělkou, takže značně vysušují a ochuzují půdu. Kmen a 

větve jsou u většiny druhů bělokoré. Koruna je lehká a vzdušná. Listy mají vejčité, pilovité, na 

podzim žluté. Květy jsou jednodomé. Samčí jehnědy se zakládají na podzim, samičí jsou na 

letorostech. Břízy jsou světlomilné. Většina druhů snáší chudší, písčité a mírně kyselé půdy a 

obstojně i sucho. Přesazujeme je raději s kořenovým balem. U nás je nejrozšířenějším druhem 
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a roste od nížin do hor. Má štíhlou korunu a metlaté převislé větvičky. Na spodní části kmene 

se tvoří tmavá, rozbrázděná borka. Je cennou pionýrskou dřevinou a nejdůležitějším druhem 

pro sadovnické účely. (Hurych, 2003). 

Ekologie a rozšíření  

Bříza bělokorá je silně světlomilná dřevina. Typická pionýrská dřevina osídlující holé 

plochy náletem lehkých, větrem daleko se šířících semen. Vyskytuje se i na extrémních 

stanovištích, kde ji jiné dřeviny nemohou ohrozit. Jsou to místa jak s nedostatkem půdní 

vláhy, tak v menší míře i místa s nadbytečnou vlhkostí. Je nenáročná na půdu a přizpůsobí 

se nejrůznějším podkladům. Převažuje na kyselých horninách. Roste často na půdách 

písčitých, s vysokým obsahem skeletu i na skalách. K projevům klimatu je lhostejná. 

Přirozeně je zastoupena vtroušeně v kyselých doubravách, reliktních i písečných borech a 

na silikátových skalách, druhotné často na pasekách, haldách, výsypkách a na ladem 

ležících půdách. Betula pendula má rozsáhlý eurasijský areál, patří mezi dřeviny, jejichž 

zastoupení s činností člověka a s hospodařením v lesích výrazně stouplo. U nás je běžnou 

dřevinou na území celého státu od nížin do hor. (Úradníček, 2009). 

7.8 Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior 

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: olivovníkovité -  Oleaceae 

Jasany se dožívají zhruba 250 let a jsou často zastoupeny mezi stromy chráněnými či 

památnými. Průměr kmene dosahuje až 150, vzácně i 200 cm a objemu až 20 kubických metrů 

(Úradníček, 2004). Je to pozdě rašící strom s lichozpeřenými listy a velkými hranatými 

pupeny. Květy má sestaveny v latách. Plody jsou nažky s jednostranným jazýčkovitým 

křídlem. Dřevo mají světlé, tvrdé a pružné. Většina druhů vyžaduje hluboké a vlhčí půdy s 

dostatkem vápníku. Snášejí znečištěné ovzduší. Jsou typickou složkou lužních 

společenstev. Tento domácí druh je vysoký i přes 30 m. Kůra mladých větví je zelenošedá, 

pupeny černé, letorosty lysé. Lístky jsou kopinaté, pilovité, přisedlé. Používá se ve větších 

parcích a krajinářských úpravách. (Hurych, 2003).   
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Ekologie a rozšíření  

V dospělosti je jasan světlomilná dřevina. Do jistého věku však snáší slabé zastínění a v 

mládí zastínění vyžaduje. Rozlišujeme obvyklo tři ekotypy jasanu - lužní, horský a 

vápencový. Nároky na vláhu se u jednotlivých ekotypů podstatně různí. Lužní a horský 

jasan vyžadují dostatek vlahy po celý rok. Vápencový jasan je přizpůsoben nedostatku 

vláhy. Stagnující vodu jasan ztepilý nesnáší. Záplavy vydrží jen krátkodobě. Druh řadíme 

k tzv. náročným listnáčům; vyžaduje hlubší, humózní a svěží půdy. Roste na nejrůznějších 

geologických podkladech, dává přednost půdám obohaceným dusíkem. Přirozený výskyt 

jasanu bývá indikátorem nejlepších půd. Nesnáší zasolené půdy a neroste na zrašeliněných 

podkladech. Je citlivý na klimatické výkyvy. Škodí mu silné mrazy a bývá těžce 

poškozován pozdními mrazy. Nesnese mrazové kotliny. Druh rozšířený v celé Evropě. Na 

našem území jsou zastoupeny všechny tři ekotypy jasanu ztepilého. Lužní jasan provází 

nejčastěji dub letní a jilmy v zaplavovaných luzích podél větších řek. Horský jasan je 

zastoupen v oblasti buku tam, kde jsou příznivé vlhkostní a půdní poměry, tj. zejména 

podél potoků s olšemi a na suťových prameništních stráních, často spolu s klenem, jilmem 

horským, vystupuje až na 1000 m n. m. Vápencový jasan provází dub zimní, zejména na 

bazických horninách, nejčastěji spolu s bukem nebo břekem až po lesostepní společenstva 

s šipákem. (Úradníček, 2009).  

7.9 Lípa srdčitá - Tilia cordata 

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: lípovité -  Tiliaceae  

Strom středních rozměrů, často s křivým kmenem a košatou nepravidelnou korunou. 

Dosahuje v zápoji výšek 20 - 25 m, průměru kmene až 1 m a věku 150 let. Volně rostoucí 

starší stromy mají silné, vykotlané, boulovité kmeny a dožívají se 300 - 400 let. Koruna má 

křivolaké větvení z různých silných větví. Listy jsou okrouhle srdčité 4 - 8 cm dlouhé, na 

líci tmavozelené, na rubu šedozelené, v paždí žilek s chomáčky rezavých chlupů. 

Kořenový systém je mohutný srdčitý, s kořeny dlouhými více než 6 metrů, pronikají do 
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hloubky více než 1 metr. Strom dobře kotví a netrpí vývraty (má velmi silné postranní 

kořeny. 

Ekologie a rozšíření  

Tilia cordata patří mezi stín snášející dřeviny. Vyskytuje se proto typicky ve spodních 

patrech smíšených porostů, často i jen v křovité formě. Stanoviště lípy jsou vlhkostně 

příznivá. Skalnaté lokality se vyznačují aspoň vysokou vzdušnou vlhkostí danou stinnou 

expozicí nebo větším množstvím srážek. Druh má na půdu střední nároky. Nejlépe se jí 

daří na čerstvě vlhkých, humózních, živinami bohatších propustných, vzdušných půdách, 

často na sutích a půdách s větší příměsí skeletu. Neroste na extrémně kyselých půdách a je 

velmi citlivá na stagnující vodu, kdy dochází k vyhnívání kořenů. Hlavní stanoviště jsou 

lužní lesy a suťové svahy. Vyznačuje se velkou lhostejností ke klimatickým činitelům. 

Škody silnými mrazy nebo velkými vedry jsou u nás neznámy. Snáší znečištěné ovzduší 

měst a průmyslových oblastí (Úradníček, Chmelař 1995). 

Vyskytuje se na území téměř celé Evropy kromě nejsevernějších a nejjižnějších oblastí. 

Izolované lokality jsou na Korsice, Krymu a Kavkaze. Dosti hojná je v nížinách a 

pahorkatinách termofytika a v mezofytiku, zejména ve středních a východních Čechách a 

na jihozápadní Moravě. V postglaciálu se rozšířila do střední Evropy až v boreálu jako 

součást smíšených listnatých lesů. K největšímu poklesu dochází v posledních 200-300 

letech intenzívním zaváděním smrkových a borových monokultur (Koblížek, 1992. In 

Hejný a Slavík, 1992).  

7.10 Olše lepkavá - Alnus glutinosa 

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: břízovité - Betulaceae 

Strom velkých rozměrů s přímým, průběžným, plynule se zužujícím kmenem. Koruna 

bývá do značného věku kuželovitá s pravidelným větvením rovnoměrně odstávajících 

větví. Na dobrých stanovištích dorůstá výšky 35 metrů s kmenem 2,5 m v průměru. Je to 

dřevina krátkověká, dožívá se 80 až 100 let a jen výjimečně se dožívá 200 let. Má stopkaté 

pupeny, ve stáří černohnědou hluboce brázditou borku. Listy jsou střídavé, okrouhle 
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obvejčité, často na vrcholu vykrojené, v mládí charakteristicky lepkavé. Plodem jsou 

drobné nažky s úzkým blanitým lemem. Kořenový systém je velmi závislý na výšce 

hladiny spodní vody. Stagnující voda při půdním povrchu má za následek plošně rozvinuté 

kořeny. Jinak je kořenový systém srdčitý. (Úradníček, Chmelař 1995). 

Ekologie a rozšíření  

Alnus glutinosa je dřevina dosti náročná na světlo, jen v mládí se může přizpůsobit 

zastínění. Má vysoko nasazenou korunu. Jedná se o dřevinu s maximálními nároky na 

vláhu v půdě a vyskytuje se i na stanovištích s hladinou půdní vody trvale na půdním 

povrchu, zde pak vytváří chůdovité kořeny. Záplavy jí nevadí, špatně snáší výkyvy 

v hladině spodní vody. Olšové porosty nejlépe rostou na humusových, mokrých půdách, 

dostatečně provzdušněných. Nesnáší kyselé půdy (na rašeliništích a vrchovištích živoří). 

Opad listí dobře zvětrává a přispívá k tvorbě vrstvy příznivého humusu. Olše lepkavá je 

lhostejná k projevům klimatu. Odolává znečištěnému ovzduší měst a průmyslových 

aglomerací. (Úradníček, Chmelař 1995). 

Eurosibiřská dřevina, jejíž areál zabírá skoro celou Evropu. Zasahuje k jihu do severní 

Afriky a k východu vybíhá do nejzápadnější Sibiře. Výškové rozšíření je velmi pestré. Na 

severu a v celé východní Evropě je olše lepkavá druhem nížin a nízko položených 

rovinatých oblastí. Je klimaticky nenáročnou dřevinou, která nečiní rozdílu mezi 

oceánickým a kontinentálním klimatem, pokud má dostatečnou půdní vlhkost. Výskyt 

olšin je proto velmi nesouvislý (Svoboda 1957). Na území Česka je zastoupena 

roztroušeně od nížin přes pahorkatiny až do nižších horských poloh. Typická stanoviště 

jsou břehy líně tekoucích vod, břehy tůní, rybníků a slepých ramen. Roste ve společnosti 

topolů, vrb a navazuje na stanoviště dubu letního, jilmu a jasanu. Výšková hranice se 

pohybuje mezi 600 - 700 m n. m. (Úradníček, Chmelař 1995).  
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7.11 Smrk pichlavý - Picea pungens 

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: borovicovité - Pinaceae 

Smrk pichlavý má pyramidální habitus s hustým zavětvením v pravidelných přeslenech. Je 

to pomalu rostoucí dřevina přes celé své období života. Dožívá se 400 - 600 let, přičemž 

dosahuje výšky 21 - 27 (38) m s průměrem kmene 70 cm (výjimečně ve své domovině 

může dosahovat průměru 120 cm). Kmen stromu je rychle se zužující a mírně vlnitý, má 

šedohnědou brázditou borku a větve jsou pravoúhle odstávající. Pupeny jsou 

nepryskyřičné. Dospělé jehlice jsou pichlavé, velmi tuhé. Kořenový systém je složen z 

jednoho krátkého a silného kůlového kořene s velkým množstvím mělkých postranních 

kořenů sahajících do větších vzdáleností od kmene se silnějším prokořeněním než u našeho 

smrku ztepilého. Díky tomuto přizpůsobení kořenového systému nevhodným podmínkám 

má smrk pichlavý dostatečnou stabilitu i na podmáčených lokalitách a netrpí sněhovými 

ani větrnými. (Úradníček, 2003). 

Ekologie a rozšíření:  

Z uplatněných náhradních dřevin má smrk pichlavý na půdu výrazně nižší funkční 

potenciál než bříza i ostatní dřeviny. Tvorba biomasy je u smrku pichlavého malá, 

vykazuje snížený půdoochranný potenciál a dokonce se vyznačuje degradujícím vlivem na 

lesní půdu.  Picea pungens je světlomilnou dřevinou, netolerující ani slabé zastínění, při 

bočním zástinu dochází k defoliaci. Má vysokou schopnost snášet velké rozpětí 

průměrných teplot na různých stanovištích, a roste v různých klimatických podmínkách. 

Nachází se v horských polohách s dlouho ležící sněhovou pokrývkou a krátkou vegetační 

dobou. V původní oblasti rozšíření se vyskytuje na lokalitách se středně vysokými 

srážkami a dostatkem půdní vláhy. Dokáže růst i na vysýchavých stanovištích, ovšem s 

následkem omezení růstu. Je nenáročný na půdní podmínky, většinou osidluje propustné 

půdy s nízkou hranicí spodní vody.  

Smrk pichlavý (Picea pungens) je v České republice nepůvodní, introdukovanou dřevinou. 

Pochází z centrální a jižní části Skalistých hor (USA). Je to horská dřevina s původním 

výskytem v 2000 - 3000 m n. m. rostoucí na mokřadech a podél vodotečí. Snáší vlhká i 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Borovicovit%C3%A9


Ing. Lenka Čmielová: Vliv vybraných stanovištních podmínek hlušinového substrátu na 

růst dřevin 

 

2012  76 

 

suchá stanoviště, s max. srážkami soustředěnými do letního období a je tolerantní k 

imisnímu zatížení. (Úradníček, 2003). 

7.12 Borovice lesní - Pinus sylvestris 

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: borovicovité - Pinaceae 

Strom může dosahovat výšky až 40 m, s přímým a válcovitým kmenem, který se vysoko 

čistí od větví. Koruna je v mládí pravidelně kuželovitá s přeslenovitě uspořádanými 

větvemi. Ve stáří je tvar koruny špičatý s jemnými větvemi nebo se následkem zpoždění 

růstu vrcholu a zmohutnění hořejších větví kopulovitě vyklene nebo docela deštníkovitě 

zploští a pak je nepravidelná. Všeobecně jsou borovice na západě širokokorunné a mají 

méně přímé kmeny, kdežto borovice na východě a severovýchodě mají úzkou korunu, 

jemné větve a přímé kmeny. Letorosty zprvu nazelenalé, hladké, málo lesklé, později 

šedozelené. Jehlice po 2 ve svazečku, na brachyblastech přímé nebo točité, 3 - 8 cm 

dlouhé. Vyvrcholení výškového přírůstu borovice nastává mezi 15. a 25. rokem, pak se 

zpomaluje a končí asi ve 100 letech. Kořenový systém borovice je charakterizován 

hluboko sahajícím kůlovým kořenem, také boční kořeny pronikají daleko. Borovice je 

proto v půdě dobře upevněna a netrpí vývraty. Je velmi odolná, rychle rostoucí dřevina. 

Zvěří je poškozována jen v mládí, dokud má kmínek hladkou kůru. Protože má křehké 

dřevo, dochází často k vrcholovým zlomům pod tíhou sněhu a jinovatky. (Úradníček, 

2003)  

Ekologie a rozšíření:  

Borovice je dřevina v maximální míře světlomilná, neschopná růstu v semknutých 

porostech a zmlazování v zástinu. Proto se výborně hodí k zakládání porostů na holé ploše. 

Přes krajní světlomilnost druhu dochází v některých oblastech ke vzniku souvislých 

porostů, nejčastěji pod vlivem devastace lesů intenzivním hospodařením nebo působením 

požárů. Druh je schopen krýt potřebu vody z mnohem větší hloubky než jiné dřeviny. 

Vyskytuje se proto na stanovištích extrémně suchých, kde ostatní dřeviny již nemají šanci 

na přežití, pakliže se vůbec uchytí. Borovice však vyklíčí i ve štěrbinách holých skal. Druh 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Borovicovit%C3%A9
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se vyskytuje na územích s velkými srážkovými rozdíly, na jedné straně to bývají suché 

oblasti, kde naprší sotva 400 mm, na druhé straně podhorské a horské lokality se srážkami 

přes 1 000 mm. Roste na nejrozmanitějších půdách různých hornin, což dokazuje její 

nenáročnost a přizpůsobivost. V nenáročnosti na půdu má borovice lesní sotva konkurenci. 

V přirozených podmínkách je ovšem vytlačována z lepších stanovišť náročnějšími, stín 

snášejícími druhy. Proto jsou pro borovici typická extrémní půdní stanoviště: suché písky, 

rašeliny, vápencové skály, kde konkurence jiných dřevin nepřipadá v úvahu. Přestože 

souhrn ekologických vlastností borovice lesní přesvědčivě ukazuje, že je to dřevina 

pionýrských vlastností, schopná osídlovat volné plochy nejrůznějšího druhu, nehodí se k 

použití v prostředí větších měst a průmyslových oblastí. Snese sice více než smrk, ale také 

reaguje na znečistěné ovzduší, posléze shazuje jehličí a odumírá.  

Pinus sylvestris má velmi rozlehlý areál, zabírající téměř celou Evropu a podstatnou část 

lesních oblastí Asie. V Evropě úplně chybí jako původní dřevina především v nížinách s 

oceánským klimatem. Na východě, v evropské části Ruska, zabírá areál druhu ohromné 

území od tundry na severu až po stepní oblasti na jihu. V severních oblastech je to strom 

nížin, rostoucí většinou na chudých písčitých podkladech, dostatečně zásobených vláhou, až 

přímo bažinatých. V severní Evropě je borovice lesní převládajícím druhem. Na jihu je 

borovice vesměs horským druhem, který vystupuje na 1 500 – 2 000 m. Roste zde na suchých 

skalnatých stanovištích, drolinách, sutích, mělkých půdách, převážně na vápenci a dolomitu. V 

horském areálu druhu v evropské oblasti došlo k druhotnému převládnutí borovice na místech, 

kde byl zničen les nejrůznějšími lidskými zásahy, zvláště vykořisťovatelským hospodařením 

po obnažení půdy. V ČR se borovice přirozeně vyskytovala jen ostrůvkovitě v lesní oblasti 

pahorkatin a nižších pohoří na extrémních stanovištích skalních ostrohů a sutí. V nejnižších 

polohách byla přimíšena v doubravách na píscích a mělkých, suchých půdách. (Úradníček, 

2003).  
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7.13 Borovice černá - Pinus nigra 

Dendrologická charakteristika 

Čeleď: borovicovité - Pinaceae 

Borovice černá je 20 – 30 m vysoký strom s korunou úzce kuželovitou, široce rozložitou až 

deštníkovitou. Borka je šedá až šedočerná, hluboce podélně rozbrázděná. Větve jsou v 

přeslenech. Letorosty má žlutozelené, žlutohnědé, šedavé až černé, lysé a lesklé. Pupeny 

jsou vejčité, smolnaté. Jehlice jsou ve svazcích po dvou, jsou tuhé, tmavě zelené, dlouhé 8 

- 12cm, široké 1 - 2mm, rovné nebo mírně ohnuté. Na stromě vytrvávají 4 - 8 let. Dožívá 

se až 500 let. 

Ekologie a rozšíření:  

Borovice černá, jejíž domovinou jsou hory jižní Evropy (hory Balkánského poloostrova, 

střední Itálie a východní předhoří Alp) je u nás od 19. století často vysazována v čistých 

kulturách k zalesnění suchých, kamenitých nelesních ploch, především krasových, vzácněji 

jednotlivě v sušších lesích. Monokultury borovice černé v našich podmínkách nemají 

většinou bylinný podrost a těžko se rozkládající jehlice vytvářejí surový humus. Borovice 

poskytuje poměrně lehké pružné dřevo, značně zasmolené. Hojně se pěstuje v parcích a 

zahradách jako okrasná dřevina, oblíbená pro svůj celkový vzhled a dlouhé husté jehlice. 

Je odolná vůči zvýšené prašnosti městského prostředí i vůči imisím. Borovice je nenáročná 

na vyšší teploty v létě, ale snáší i větší zimní mrazy. 

V oblasti původního rozšíření se vyskytuje především na bazických horninách, zejména na 

dolomitech, vápencích a serpentinech a rovněž i u nás je vysazována hlavně ve 

vápencových územích. K nám byla poprvé introdukována v roce 1796. 
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8  Výsledky 

Pro účely tříletého výzkumu bylo zvoleno území OKR, kde na 9 lokalitách byly odebrány 

vzorky půdního substrátu (celkem 27 sond, což odpovídá 9 směsným vzorkům), měřeny 

délkové přírůsty 13 druhů dřevin (celkový počet měření činil 2675) a měřena chlorofylová 

fluorescence (celkový počet měření byl 1800). Při zpracování těchto dat byl brán zřetel na 

statistickou průkaznost, což znamená, že v konečných hlavních výsledcích jsou uvedeny 

pouze ty druhy dřevin, které se nevyskytují ojediněle, ale ty, které se opětovně vyskytují na 

více lokalitách.  

8.1 Hodnocení růstu dřevin 

V této první části práce jsou uvedeny výsledky měření délkového přírůstu 13 druhů dřevin, 

které byly zjištěny v zájmové oblasti. Výzkum probíhal v letech 2009 - 2011. Celkem bylo 

změřeno 2675 větví stromů. V každém grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty přírůstu za 

daný rok u každého druhu dřeviny. Z Grafu 1 vyplývá, že v roce 2009 byl růstově 

nejúspěšnější Populus tremula a Pinus sylvetsris, nejméně se dařilo jasanu ztepilému a 

oběma druhům javorů.  

 

Graf 1 Přehled průměrného přírůstu v roce 2009, Autor:  Lenka Čmielová 
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V roce 2010 a 2011 vykazovaly nejlepší přírůst oba druhy borovic (Pinus nigra a P. 

sylvestris), naopak nejmenší přírůstové hodnoty zaznamenal opět jasan ztepilý a javory 

(Acer campestre, Acer pseudoplatanus)(Graf 2 a 3). 

 

Graf 2 Přehled průměrného přírůstu v roce 2010, Autor:  Lenka Čmielová 

 

Graf 3 Přehled průměrného přírůstu v roce 2011, Autor:  Lenka Čmielová 

Celkový přehled přírůstů v letech 2009 - 2011 ukazuje Graf 4 a tabulka 15. Všeobecně lze 

říci, že nejlepší růstové charakteristiky vykazují jehličnaté stromy, v našem případě jsou to 

Pinus sylvestris a P. nigra. Z listnatých stromů nejlépe prospívá Populus tremula a Betula 

pendula. Nejmenší přírůsty za celé 3 roky byly naměřeny u jasanu ztepilého, růstově 
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nepříznivě se také projevily javory (babyka, klen). Další statistické hodnoty průměrných 

přírůstů, včetně směrodatné odchylky, minimální a maximální hodnoty pro roky 2009, 

2010 a 2011 jsou uvedeny v tabulkách v příloze A. 

Tabulka 15 Celkový přehled průměrného přírůstu 2009 - 2011 

Dřevina Průměrný 

přírůst (cm) 

Sm.odchylka 

výběrová 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Acer campestre 7,99 3.8 3.7 19.8 

Acer pseudoplatanus 8,16 2.91 2.5 21.5 

Alnus glutinosa 15,10 3.73 10 25.55 

Betula pendula 18,18 5.61 6.6 36.25 

Fraxinus excelsior 5,92 2.17 2.55 10.65 

Picea pungens 18,80 4.83 9.3 30.25 

Pinus nigra 24,90 4.6 17.25 32.05 

Pinus sylvestris 24,85 6.33 17.8 49.7 

Populus tremula 22,70 9.38 8.5 52.8 

Quercus robur 11,24 3.39 2.3 21.75 

Quercus rubra 12,85 3.48 4.8 19.45 

Salix caprea 14,69 4.39 7.5 26.85 

Tilia cordata 11,46 5.64 2.6 31.75 

 

 

Graf 4 Celkový přehled průměrného přírůstu v letech 2009 - 2011, Autor:  Lenka Čmielová 

Další část práce je zaměřena na zjištění závislosti přírůstu jednotlivých dřevin na typu 

provedené rekultivace. Odvaly v zájmovém území mohou být rekultivované s návozem 

zúrodnitelné zeminy anebo také může zde probíhat TBR bez návozu skrývky zeminy tzn., 
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že dřeviny se sázejí přímo do hlušinového substrátu. Některé odvaly nepodléhají TBR 

vůbec a tak porost tvoří spontánní nálety. Z výzkumu vyplývá, že větší vliv (statisticky 

průkazný) na přírůst, v závislosti s typem provedené rekultivace, prokázal Populus tremula 

(Graf 5). Nejvyšších hodnot dosahuje při provedené TBR s návozem zeminy. 

 

 

Graf 5 Přehled přírůstu topolu osiky v závislosti na typu zvolené rekultivace, Autor: Lenka Čmielová 

U spontánně šířící se břízy bělokoré můžeme říci, že přírůsty dosahují vyšších hodnot, 

když je půdní substrát tvořen hlušinou s návozem zeminy (Graf 6). Tato skutečnost může 

být dána vyšším obsahem živin, které zemina obsahuje. 

 

Graf 6 Přehled přírůstu břízy bělokoré v závislosti na typu zvolené rekultivace, Autor:  Lenka Čmielová 
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Analýza rozptylu dále neukázala žádný další významný vliv přírůstu vybraných druhů 

dřevin na zvolený typ rekultivace. U Salix caprea není rozdíl mezi provedenou rekultivací 

žáden - rozdíl na signifikační úrovni 1% mezi rekultivací nebyl tedy potvrzen (příloha A). 

Celkový souhrn vlivu přírůstu dřevin a typu rekultivace uvádí tabulka 16 . 

Tabulka 16 Celkový souhrn vlivu přírůstu na typ rekultivace 

Typ rekultivace Průměrná 

hodnota

Sm.odchylka 

výběrová

Bonferroni   

t test

Bonferro

ni   t test

Poznámky

Acer pseudoplatanus

TBR hlušina 8,57 3,06
skupina A

8,57

spontánní vegetace, hlušina 8,56 3,76 skupina A skupina B 8,56 8,56

TBR návoz zeminy 7,35 1,90

skupina B

(P hodnota = 

0.029)

7,35

Betula pendula

Spontánní vegetace hlušina 17,28 6,09 skupina A 17,28

Spontánní vegetace návoz zeminy 19,98 4,00

skupina B

(P hodnota = 

0.031)

19,98

Populus tremula

TBR hlušina 17,85 8,97 skupina A 17,85

TBR návoz zeminy 26,29 7,81

skupina B

(P hodnota < 

0.0001)

26,29

Quercus robur

TBR hlušina 11,61 3,72 skupina A 11,61

TBR návoz zeminy 10,14 1,77

skupina B

(P hodnota = 

0.039)

10,14

Salix caprea
žádný rozdíl mezi 

dřevinami na

spontánní vegetace, hlušina 14,99 4,17

skupina A

signifikační 

úrovni 95%

14,99

TBR návoz zeminy 14,39 4,65 skupina A 14,39

Tilia cordata

TBR hlušina 13,17 6,35
skupina A

13,17

TBR návoz zeminy 9,75 4,27

skupina B

(P hodnota = 

0.017)

9,75

 

Při zkoumání růstových veličin byl také zjišťován vliv stanoviště výskytu jednotlivých 

druhů, tzn., jestli má lokalita vliv na růst a vývoj některých druhů dřevin. Analýza ukázala 

diferentnost lokalit (tabulka 17). Byly zjištěny  následující závislosti: 

 Acer pseudoplatanus - lokalita Křivý Důl se vyznačuje dobrými stanovištními 

podmínkami pro příznivý růst a vývoj javoru klenu, naopak nepříznivé podmínky 

vykazuje lokalita Orlová (Graf 7). 
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 Betula pendula - z Grafu 8 vyplývá, že pro břízu se jeví lokalita Křivý Důl jako 

nevhodné stanoviště. Velice se jí daří na lokalitě Karviná Doly, kde přírůsty 

dosahovaly přibližně kolem 20 cm. 

 

 

Graf 7 Růst javoru klenu na různých lokalitách, Autor:  Lenka Čmielová 

 

Graf 8 Růst břízy bělokoré na různých lokalitách, Autor:  Lenka Čmielová 

 Populus tremula - naprosto nevhodným územím pro růst topolu osiky se ukázal 

odval Dolu Paskov, přírůsty zde dosahují polovičních hodnot na rozdíl od lokality 

Karviná Lazy (Graf 9). 

 Tilia cordata - z Grafu 10 vidíme, že vhodným stanovištěm pro lípu srdčitou 

představuje odval Dolu Paskov, opačný případ tvoří lokalita Orlová. 
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Graf 9 Růst topolu osiky na různých lokalitách, Autor:  Lenka Čmielová 

 

Graf 10 Růst lípy srdčité na různých lokalitách, Autor:  Lenka Čmielová 

Další grafické výstupy jsou umístěny v příloze A. U ostatních dřevin nebyl rozdíl mezi 

lokalitami statisticky prokázán (tabulka 17). 
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Tabulka 17Analýza vztahu mezi průměrným přírůstem a lokalitou pro jednotlivé dřeviny 

Acer pseudoplatanus

Lokalita Průměrný přírůst Sm.odchylka výběrová Bonferroni   t test Bonferroni   t test

Křivý důl 10,01 2,82
skupina A

Důl Zárubek 8,56 3,76
skupina A skupina B

Karviná doly 7,95 1,33
skupina A skupina B

Důl František 7,94 2,26
skupina A skupina B

Důl Paskov 7,75 3,53
skupina B

O rlová 6,74 2,20
skupina B

Lokalita Průměrný přírůst Sm.odchylka výběrová Bonferroni   t test Bonferroni   t test

Betula pendula

Karviná Lazy 19,98 4,00
skupina A

Důl František 18,36 2,94
skupina A skupina B

Křivý důl 16,21 8,03
skupina B

Lokalita Průměrný přírůst Sm.odchylka výběrová Bonferroni   t test Bonferroni   t test

Populus tremula

Karviná Lazy 27,15 7,49
skupina A

Karviná doly 25,43 8,15
skupina A

Křivý důl 22,98 9,84
skupina A

Důl Paskov 12,73 3,53
skupina B

Lokalita Průměrný přírůst Sm.odchylka výběrová Bonferroni   t test Bonferroni   t test

Quercus robur

Důl Paskov 11,82 4,42
skupina A není rozdíl 

Důl František 11,55 2,99
skupina A

Křivý důl 11,45 3,73
skupina A

Karviná doly 10,14 1,77
skupina A

Lokalita Průměrný přírůst Sm.odchylka výběrová Bonferroni   t test Bonferroni   t test

Salix caprea

Karviná Lazy 14,99 4,17
skupina A není rozdíl 

Důl Zárubek 14,39 4,65
skupina A

Lokalita Průměrný přírůst Sm.odchylka výběrová Bonferroni   t test Bonferroni   t test

Tilia cordata

Důl Paskov 13,17 6,35
skupina A

O rlová 9,75 4,27
skupina B  

8.2 Shluková analýza 

Pro shlukování lokalit podle jejich vlastností byla zvolena hierarchická metoda shlukování 

procedurou průměrné vzdálenosti, podobnost objektů byla stanovena prostřednictvím 

Euklidovské míry vzdálenosti a „optimální“ počet shluků byl vybrán vizuálně z tvaru 
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dendrogramu s přihlédnutím k výsledkům speciálních testů „Pseudo F Statistic" a  "Pseudo 

T-Squared Statistic“. Analýza byla provedena dvakrát. Zvlášť pro pH ( pH_KCl,  ph_H2O) 

a zvlášť pro obsah jednotlivých prvků v půdním substrátu (N, C, H, PO4, K2O).  

Výsledkem jsou grafické výstupy obou analýz v podobě dendrogramu. Na svislé ose lze 

vidět jednotlivé lokality, vodorovná osa udává hladinu shlukování.  

 

 

Obrázek 18 Shluková analýza lokalit dle pH 

Z obrázku 18 lze zjistit, že navzájem nejpodobnější jsou si lokality Orlová a Šverma, do 

jednoho shluku se spojily na hladině 0,02, jako druhé se spojily lokality důl František a 

Karviná Lazy na hladině 0,04, důl Paskov a Karviná doly na hladině 0,12. Všechny 

lokality jsou si tedy hodně podobné, pouze Křivý důl vykazuje atypické vlastnosti ohledně 

pH. Vzdálenost Křivého dolu od „středu“ shluku František-Karviná Lazy-Paskov-Karviná 

doly-Zárubek-Orlová-Šverma je 1,92. 
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Obrázek 19 Shluková analýza lokalit dle obsahu prvků 

Shluková analýza podobnosti jednotlivých lokalit dle obsahu prvků rozdělila odvaly do 2 

bloků. V prvním bloku ukázaly největší podobnost odvaly důl František, Karviná Lazy, 

Karviná Doly a důl Šverma, největší odlišnost v této skupině vykázaly odvaly důl Paskov a 

důl Zárubek. V druhém bloku největší podobnost ukázaly odvaly Křivý Důl a Orlová 

(obrázek 19). 

Dendrogramy znázorňují postup shlukování, příslušnost objektů ke shlukům a hladiny 

shlukování, ale vlastnosti shluků/objektů jsou graficky znázorněné v bodových grafech 

(příloha B) Bodové grafy byly upraveny v MS Microsoft Excel 2007, jedna barva 

znázorňuje objekty příslušné k jednomu shluku. V bodových grafech jsou proměnné 

v původních hodnotách a měrných jednotkách. Protože při shlukování podle obsahu prvků 

v půdě bylo použito 5 vstupních proměnných (N, C, H, K2O, PO4), jsou objekty/shluky 

geometricky rozmístěné v pětirozměrném prostoru. Z hlediska přehlednosti jsou dále 

uvedeny 3 řezy tímto prostorem, u kterých je možno si všimnout konkrétních hodnot 

jednotlivých proměnných.  
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8.3 Vztah mezi naměřenými hodnotami fluorescence a druhem dřeviny 

V této části práce jsou uvedeny výsledky měření chlorofylové fluorescence, kdy byly 

monitorovány změny rychlosti asimilace CO2, limitních fluorescenčních výtěžků (F0, FM) a 

dvou základních fluorescenčních parametrů (FV/FM
,
) v průběhu vegetačního období dřevin 

roku 2011. Jedním z úkolů bylo ověřit souvislosti mezi výše uvedenými parametry a 

jednotlivými druhy dřevin na vybraných lokalitách. Z celkového počtu 9 lokalit bylo 

statisticky zpracováno 6 lokalit (příloha C), jelikož zbývající 3 lokality neprokázaly žádný 

rozdíl mezi dřevinami na signitifikační úrovni 95 % (tabulka 18). 

Z provedené statistiky rozptylu vyplývá, že na 6 lokalitách u vybraných druhů dřevin jsou 

výsledky vysoce průkazné. Na odvalu dolu František bylo zjištěno, že průměrná hodnota 

CHF 0,767 u olše lepkavé se blíží k optimu (vysoká vitalita druhu), naopak nejmenší 

průměrná hodnota CHF 0,647 byla naměřena u břízy bělokoré (průměrná vitalita druhu). 

Optimální hodnota CHF je 0,8, což dosáhly 2 druhy stromů na lokalitě Karviná Doly. Tuto 

hodnotu vykazály Pinus nigra a Picea pungens. Lehce podprůměrná hodnota CHF byla 

zjištěna u javoru klenu, kdy byla naměřena CHF 0,634. Měřené druhy dřevin v zájmové 

oblasti Křivý Důl měly hodnoty optimální (Pinus sylvestris 0,8) až lehce nadprůměrné 

(Quercus robur 0,766), výjimku tvořil opět Acer pseudoplatanus, kdy průměrná hodnota 

činila pouze jen 0,568 (nízká vitalita druhu). Lokalita Paskov nevykazovala žádné větší 

rozdíly mezi jednotlivými druhy vyskytující se na odvalu, byla pouze zjištěna nižší 

hodnota CHF opět u javoru klenu a javoru babyky. To samé zjištění platí i u další zájmové 

oblasti výzkumu - odval Zárubek. Na odvalu v Orlové byla měřena CHF u druhů Tilia 

cordata, Fraxinus excelsior a Acer pseudoplatanus, nadprůměrnou hodnotu vykazoval 

jasan ztepilý 0,78, nejméně vitální byl opět javor klen.  

Grafické výsledky byly zpracovány v MS Office Excel 2007 v podobě sloupcových grafů 

(příloha C).  
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Tabulka 18 Hodnoty chlorofylové fluorescence 

Lokalita

Průměrná 

hodnota 

fluorescence

Sm.odchylka 

výběrová
Lokalita

Bonferroni   

t test

Bonferroni   

t test
Poznámky

Všechny druhy 0,730 0,042 Ema žádný rozdíl mezi dřevinami na

Betula Pendula 0,753 0,036 Ema skupina A signifikační úrovni 95%

Populus tremula 0,731 0,027 Ema skupina A

Tilia cordata 0,705 0,052 Ema skupina A

Všechny druhy 0,680 0,072 František mírně narušená homogenita rozptylu:

Alnus glutinosa 0,767 0,022 František skupina A Brown-Forsytheův test: P-hodnota 0.036

Quercus robur 0,674 0,043 František skupina A skupina B Bartlettův test: P-hodnota 0.092

Quercus rubra 0,656 0,069 František skupina B

Acer pseudoplatanus 0,653 0,086 František skupina B

Betula Pendula 0,648 0,060 František skupina B

Všechny druhy 0,743 0,082 Karviná Doly mírně narušená homogenita rozptylu:

Pinus nigra 0,810 0,011 Karviná Doly skupina A Brown-Forsytheův test: P-hodnota 0.087

Picea pungens 0,803 0,011 Karviná Doly skupina A Bartlettův test: P-hodnota 0.0001

Populus tremula 0,776 0,019 Karviná Doly skupina A skupina B

Quercus robur 0,694 0,055 Karviná Doly skupina B

Acer pseudoplatanus 0,634 0,088 Karviná Doly

Všechny druhy 0,738 0,031 Karviná Lazy žádný rozdíl mezi dřevinami na

Salix caprea 0,756 0,025 Karviná Lazy skupina A signifikační úrovni 96%

Betula Pendula 0,752 0,030 Karviná Lazy skupina A (P hodnota = 0.044)

Quercus rubra 0,727 0,022 Karviná Lazy skupina A

Populus tremula 0,715 0,030 Karviná Lazy skupina A

Všechny druhy 0,722 0,087 Křivý důl

Pinus sylvestris 0,805 0,015 Křivý důl skupina A

Quercus robur 0,766 0,012 Křivý důl skupina A

Populus tremula 0,760 0,020 Křivý důl skupina A

Betula pendula 0,710 0,042 Křivý důl skupina B

Acer pseudoplatanus 0,568 0,027 Křivý důl

Všechny druhy 0,727 0,048 Orlová mírně narušená homogenita rozptylu:

Fraxinus excelsior 0,777 0,011 Orlová skupina A Brown-Forsytheův test: P-hodnota 0.044

Tilia cordata 0,704 0,032 Orlová skupina B Bartlettův test: P-hodnota 0.019

Acer pseudoplatanus 0,700 0,048 Orlová skupina B

Všechny druhy 0,692 0,072 Paskov

Populus tremula 0,792 0,043 Paskov skupina A

Tilia cordata 0,721 0,038 Paskov skupina A skupina B

Acer pseudoplatanus 0,662 0,058 Paskov skupina B

Quercus robur 0,661 0,046 Paskov skupina B

Acer campestre 0,626 0,034 Paskov

Všechny druhy 0,699 0,086 Zárubek

Salix caprea 0,761 0,025 Zárubek skupina A

Populus tremula 0,743 0,057 Zárubek skupina A

Acer pseudoplatanus 0,592 0,023 Zárubek skupina B

Všechny druhy 0,747 0,037 Šverma žádný rozdíl mezi dřevinami na

Betula Pendula 0,760 0,027 Šverma signifikační úrovni 95%

Populus tremula 0,733 0,043 Šverma  

Všeobecně lze říci, že z uvedených skutečností vyplývá, že nejvitálnějšími druhy, které se 

vyskytují na zkoumaných plochách  v zájmové oblasti OKR, jsou jehličnany (Pinus 

sylvestris a nigra, Picea pungens), které jsou vysazovány v rámci rekultivačních prací při 

zakládání lesnických rekultivací. Průměrné a lehce nadprůměrné hodnoty chlorofylové 

fluorescence byly zjištěny u druhů spontánně vyskytujících se (např. Betula pendula, 

apod.). Nejméně vitálním druhem se ukázal Acer pseudoplatanus. 
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8.4 Analýza vzájemných závislostí mezi růstovými a ostatními parametry 

Pomocí regresní analýzy byla prokázána závislost celkového průměrného přírůstu v letech 

2009 - 2011 na pH H2O u javoru klenu (R= - 0,93) a břízy bělokoré (R= 0,90). Z Grafu 11 

lze vyčíst, že čím je hodnota aktivní půdní reakce nižší tím má průměrný přírůst javoru 

vyšší hodnotu. Opačná situace nastává, když půdní reakce stoupá - dřevina zpomaluje svůj 

růst (podobně se dřevina chová i u pH KCl - viz. příloha D) Protikladnou reakci na pH 

H2O projevila Betula pendula, čím je přírůst vetší, tím stoupá hodnota půdní reakce (Graf 

12). 

 

 

Graf 11 Závislost celkového přírůstu javoru klenu na pH H2O, Autor: Lenka Čmielová 

 

Graf 12 Závislost celkového přírůstu břízy bělokoré na pH H2O, Autor: Lenka Čmielová 
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Dalšími statisticky průkaznými výsledky jsou získané hodnoty javoru klenu. Z Grafu 13 

můžeme vyčíst mírnou závislost přírůstu na obsahu draslíku v půdním substrátu (R= 0,47). 

Graf 14 ukazuje, že naměřená CHF úzce souvisí s růstem javoru. Vyšší hodnota přírůstu 

znamená menší hodnotu CHF, tzn., že dřevina růstově prospívá, ale její vitalita se výrazně 

snižuje (největší délka = 9,9 cm - hodnota CHF 0,568, nejkratší délka 6,7 cm - hodnota 

CHF 0,7). 

 

Graf 13 Závislost celkového přírůstu javoru klenu na obsahu K2O, Autor: Lenka Čmielová 

 

Graf 14 Závislost celkového přírůstu javoru klenu na chlorofylové fluorescenci,  Autor: Lenka Čmielová 

Následující grafy popisují závislost obsahu PO4 a N na růst břízy bělokoré. Obecně platí, 

že stoupající obsah fosforu v půdě na odvalech OKR u tohoto druhu má vliv na větší 

růstovou schopnost dřeviny (Graf 15). Graf 16 popisuje vliv dusíku na růst Betuly penduly 

(R= - 0,85). Graf má klesající tendeci, tzn., že čím je obsah dusíku (%) v půdním substrátu 

vyšší, tím kratší je délkový přírůst dřeviny. 
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Graf 15 Závislost celkového přírůstu břízy bělokoré na obsahu PO4 v půdním substrátu, Autor: Lenka 

Čmielová 

 

Graf 16 Závislost celkového přírůstu břízy bělokoré na obsahu N v půdním substrátu, Autor: Lenka Čmielová 

Dalšími statisticky průkaznými výsledky jsou naměřené hodnoty chlorofylové fluorescence 

topolu osiky. Z Grafu 17 vyplývá závislost přírůstu na CHF, kdy vyšší hodnota přírůstu 

znamená menší hodnotu CHF, tzn., že dřevina růstově prospívá, ale její vitalita se výrazně 

snižuje (největší délka = 27,15 cm - hodnota CHF 0,715, nejkratší délka 12,73 cm - 

hodnota CHF 0,79). 
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Graf 17 Závislost celkového přírůstu topolu osiky na chlorofylové fluorescenci, Autor: Lenka Čmielová 

Regresní analýza nevykazovala u dalších druhů dřevin významnou závislost na 

jednotlivých proměnných (C, H, N, fluorescence a další). Více výsledků a grafů jsou 

umístěny v příloze D. 
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8.5 Petrografické a geochemické zhodnocení hlušin 

V této části práce jsou uvedeny výsledky laboratorních analýz 9 vzorků odvalové hlušiny, 

které byly odebrány na zkoumaných odvalech v OKR (tabulka 19). Jak již bylo popsáno 

výše (kapitola Metodika), analýzami bylo zjištěno: pH/H2O, pH/KCl, velikosti zrn 

v hlušině (%): nad 2 mm, 0,063 – 2 mm a pod 0,063 mm, množství popela (%) a 

spalitelných látek (%) (těkavých organických látek a fixního uhlíku), množství draslíku 

K2O (mg/100g zeminy), množství fosforu PO4 (mg/100g sušiny), množství dusíku N (%), 

uhlíku C (%), vodíku H (%) a síry S (%). 

Tabulka 19 Lokalizace zkoumaných odvalů v zájmovém území OKR 

Lokalita Sklon a expozice 
 Nadmořská 

výška (m n.m.) 

Souřadnice 

GPS 
Rekultivace 

1 Orlová sklon 2°, S 198 

N 49°50'26''         

E 18°20'16'' 

TBR - návoz 

zeminy 

2 Karviná - Lazy sklon 20°, JZ 170 

N 49°50'60''         

E 18°26'36'' 

TBR - návoz 

zeminy 

3 Karviná Doly - 

odval 

Hohenegger sklon 30°, J 244 

N 49°50'15''         

E 18°28'20'' 

TBR - návoz 

zeminy 

4 Horní Suchá - 

důl František sklon 8°, J 265 

N 49°48'82''         

E 18°28'50'' 

TBR - 

hlušina 

5 Stonava - 

Křivý Důl sklon 45°, JV 248 

N 49°48'61''         

E 18°30'19'' 

TBR - 

hlušina 

6 Ostrava - 

odval Ema sklon 45°, J 161 

N 49°50'34''         

E 18°18'88'' 

Spontánní 

vegetace, 

hlušina 

7 Ostrava - důl 

Zárubek sklon 35°, J 227 

N 49°49'69''         

E 18°18'02'' 

Spontánní 

vegetace, 

hlušina 

8 Ostrava - důl 

Šverma sklon 60°, JZ 215 

N 49°51'08''         

E 18°15'06'' 

Spontánní 

vegetace, 

hlušina 

9 Důl Paskov sklon 45°, JZ 258 

N 49°49'01''         

E 18°11'01'' 

TBR - 

hlušina 
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Půdní reakce je jedním z hlavních ukazatelů stavu chemických a fyzikálně chemických 

vlastností půdy. Ve výživě rostlin hraje půdní reakce velmi závažnou roli – řídí 

biopřístupnost a mobilitu živin a rizikových prvků. Jsou rozlišovány dva základní druhy 

půdní reakce: aktivní (aktuální) a potenciální, která se dále dělí na: výměnnou a 

hydrolytickou (Škarpa, 2009). Ve vzorcích hlušiny byly zjištěny hodnoty aktivní půdní 

reakce (pH/H2O) v rozpětí od 5,14 až 7,16 a výměnné půdní reakce (pH/KCl) v rozmezí 

4,11 až 6,55. Všechny zjištěné hodnoty na studovaných odvalech jsou znázorněny v Grafu 

18. Hlušina vykazuje výměnnou půdní reakci od extrémně kyselé po neutrální (dle přílohy 

č. 5 k vyhl.č. 275/1998, ve znění pozdějších předpisů), což je tedy pro dřeviny poměrně 

příznivé zjištění. 

 

Graf 18 Hodnoty aktivní a výměnné půdní reakce v hlušinových vzorcích na zkoumaných odvalech v OKR, 

Autor: Lenka Čmielová 

Velikost částic a jejich procentuální zastoupení v odebraných vzorcích hlušiny jsou 

zobrazeny v Grafu 19. Částice větší než 2 mm jsou v hlušině zastoupeny v rozmezí od 

79,01 % do 97,10 %, částice menší než 2 mm, ale větší než 0,063 mm jsou zastoupeny 

v intervalu od 2,56 % do 19,40 % a částice pod 0,063 mm jsou zastoupeny v rozmezí 0,34 

% až 1,66 %. 
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Graf 19 Zastoupení zrnitostních frakcí na odvalech OKR, Autor: Lenka Čmielová 

Hlušina je průvodní, nezužitkovatelná hornina těžená spolu s uhelnou horninou (Petránek, 

2007). Podle Marschalka  a kol. 2005 je hlušinový materiál tvořen svrchnokarbonskými 

pískovci, prachovci a jílovci s určitým podílem uhelné frakce. Dalším parametrem pro 

zajištění dostatečného množství živin nutných pro rozvoj dřevin bylo tedy určení množství 

uhelné složky přítomné v odebraných vzorcích hlušiny. Uhelná složka obsahuje organický 

uhlík, dusík, ale i fosfor. Laboratorními analýzami byl zjištěn obsah spalitelných látek (%) 

- tuhé hořlaviny (fixního uhlíku), prchavé hořlaviny (těkavé organické látky - C, N, H, S) a 

obsah popela (%). Množství popela zjištěného ve vzorcích hlušiny je v rozmezí hodnot od 

82,68 % do 95,66 %, těkavých organických látek v intervalu od 4,3 % do 14,31 % a 

hodnoty fixního uhlíku se pohybují od 0,04 % do 3,78 % (Graf 20). 
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Graf 20 Zastoupení popela a spalitelných látek ve vzorcích odebrané hlušiny, Autor: Lenka Čmielová 

Obsah dusíku v rostlinách se pohybuje v rozmezí v závislosti na druhu orgánu a stáří 

rostliny. V počátečních fázích vývoje je jeho obsah vysoký a s tvorbou biomasy postupně 

klesá. Celkový obsah dusíku v půdách je velmi rozdílný a kolísá nejčastěji od 0,05 - 0,5 %. 

Uhlík a vodík patří mezi základní prvky pro rostliny, mají především funkci stavební. Síra 

ovlivňuje biosyntézu bílkovin, tedy růst rostlin. Celkový obsah síry v půdě kolísá od 0,01 

% do 0,5 % (Richter, 2004). Na zkoumaných odvalech bylo zjištěno zastoupení dusíku v 

rozmezí od 0,108 % do 0,392 %. Množství uhlíku bylo zjištěno od 1,829 % do 15,399 % a 

vodíku od 0,427 % do 1,778 %. Naměřené množství síry S ve všech vzorcích hlušiny bylo 

menší než 0,01 % (Graf 21). 
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Graf 21 Množství dusíku N, C, H a S (%) obsaženého ve spalitelných látkách ve vzorcích hlušiny odebraném 

na zkoumaných odvalech v OKR, Autor: Lenka Čmielová 

Draslík se velmi významně podílí v celé řadě metabolických procesů rostliny. Významná 

je jeho účast v procesu fotosyntézy a dýchání. Draslík zasahuje do tvorby cukrů a do 

syntézy škrobu, dále pozitivně ovlivňuje dusíkatý metabolismus, také vystupuje jako 

specifický, ale i nespecifický aktivátor řady enzymů. (Richter, 2004). 

Ve vzorcích hlušiny byly nalezeny velmi vysoké hodnoty draslíku (příloha č. 5 k vyhl. 

č. 275/1998, ve znění pozdějších předpisů, pro TTP) v rozmezí od 21,33 mg/100g zeminy 

do 37,43 mg/100g zeminy (Graf 22). 

 

Graf 22 Množství draslíku K2 O (mg/100g zeminy) v jednotlivých vzorcích hlušiny z odvalů v OKR, Autor: 

Lenka Čmielová 

 

Fosfor je základní biogenní prvek. Podílí se především na tvorbě nukleových kyselin a 

sloučeniny ATP, která v tělech všech organismů konzervuje chemickou energii (Begon a 

kol, 1997). Množství PO4 v odvalové hlušině na jednotlivých odvalech je uveden v Grafu 

23, pohybuje se v rozmezí od 0,666 mg/kg  do 2,666 mg/kg (nízký obsah – hodnoceno dle 

přílohy č. 5 k vyhl. č. 275/1998, ve znění pozdějších předpisů, pro TTP). 
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Graf 23 Množství fosforu PO4 (mg/kg sušiny) v jednotlivých vzorcích hlušiny z odvalů v OKR, Autor: Lenka 

Čmielová 
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9 Diskuze 

Projevy hlubinného dobývání černého uhlí ovlivnily reliéf krajiny nejen svým odlišným a 

výrazným tvarem, ale velmi často i rozlohou, zejména v oblasti poklesů nebo naopak 

ukládání hlušin na povrch. Vytvořily se tak morfologicky i geneticky antropogenně 

podmíněné formy reliéfu - odvaly a deprese (Raclavský, 2001). V roce 1980 bylo v OKR 

85 odvalů, které zaujímaly plochu o celkové výměře 1238,6 ha. (Havrlant, 1980). 

Konečnou fází hornické činnosti, kterou se navrací narušený půdní fond do původního 

stavu, a kterými se zahlazují následky dolování, jsou rekultivační práce (Štýs, 1981). Na 

území OKR převládají rekultivace lesnické a v současnosti se již na většině odvalů nachází 

zapojená dřevinná vegetace. Často se jedná o náletové porosty nejčastěji tvořené druhy 

Betula pendula, Populus tremula, Populus x euroamericana a Salix caprea. V porostech 

vzešlých z rekultivačních výsadeb se obvykle vyskytují Alnus glutinosa, Fraxinus 

excelsior, Quercus robur, Q. rubra, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Tilia cordata aj. 

(Koutecký, 2007).  

 

Zhodnocení přírůstů dřevin 

V rámci disertační práce bylo studováno 9 lokalit a byl zkoumán růst dřevin. Pro měření 

růstu dřevin a zjišťování dendrologických charakteristik bývá běžně používána metoda 

letokruhové analýzy (Kyncl 1999, Čejková 2004, Kolář 2004 aj.). Její výsledky bývají 

srovnávány s vlivem klimatu - dendroklimatologie (Fritts 1976, Cook et Kairiukstis 1990, 

Schweingruber et Müller 1992, Schickler et al. 1997, Vogel et Schweingruber 2001, 

Büntgen et al. 2007). Jelikož se na zkoumaných plochách v zájmovém území vyskytují 

mladé porosty, byla pro zjištění růstu dřevin zvolena metoda měření délkových přírůstů. 

Tato metoda je zcela ojedinělá a vzhledem ke stáří porostu naprosto nedestruktivní. Na vliv 

klimatu nebyl brán zřetel, jelikož poskytnuté průměrné hodnoty srážek a teplot za roky 

2009 až 2011 Českým hydrometeorologickým úřadem nevykazovaly žádné odchylky od 

normálu (příloha E). Měřením bylo zjištěno, že v průběhu 3 let výzkumu byly naměřeny 

nejdelší délkové přírůsty u jehličnatých druhů dřevin Pinus sylvestris, Pinus nigra a Picea 
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pungens.  Tyto výsledky potvrzují stanovištní nároky uvedených druhů dřevin (Úradníček 

2003, 2009). Všechny tři druhy patří k nenáročným na stanoviště, introdukované druhy 

Pinus nigra a Picea pungens byly doporučovány k výsadbám na extrémní typy stanovišť. 

V současné době se ale upřednostňují druhy domácí. Pro borovici lesní jsou typická 

extrémní půdní stanoviště, je to dřevina pionýrských vlastností. Také Quercus rubra, který 

patřilk doporučovaným druhům pro výsadby na odvalech OKR, je druhem 

introdukovaným, byl zjištěn na jediném stanovišti Karviná - Lazy, vykazoval dobré 

růstové parametry. Nejlépe prospívající porosty listnatých dřevin tvořily nálety Betula 

pendula a Populus tremula, což by mohlo být dáno jejich dobrou přizpůsobivostí na 

stanovištní podmínky a širokou ekologickou amplitudou. Nejnižších přírůstů dosahoval 

Fraxinus excelsior a Acer pseudoplatanus, na což by mohla mít vliv expozice ke světovým 

stranám (J až JV). Dle Krieglera (2009) je pro javor klen nejvíce vyhovující severní až 

severovýchodní expozice. 

V rámci hodnocení růstu a vývoje jednotlivých druhů dřevin byl posuzován aspekt typu 

zvolené rekultivace (TBR s návozem zeminy, TBR bez návozu zeminy, spontánní 

sukcese). Vyšší vliv na přírůst prokázal Populus tremula na odvalech zrekultivovaných 

s návozem zeminy. Tuto skutečnost vysvětlují nálety semen do otevřeného živného 

substrátu navážkových zemin. Významnou vitalitu vykazovali juvenilní jedinci, kteří se 

uchytili i mezi v řídkém sponu vysazené dřeviny v rámci lesnických rekultivací. Je reálný 

předpoklad postupného snižování vitality jedinců Populus tremula v postupně se 

zvětšujícím zápoji v porostu. Tvrzení je prokazatelné po době cca 20 let, kdy by mělo dojít 

k úplnému zapojení porostu.  

Jako lépe vyhovující půdní substrát pro spontánně šířící se Betula pendula se ukázal ten, 

jenž je tvořen hlušinou a skrývkou zeminy (dáno vyšším obsah živin), je ale velmi dobře 

prosperující i v raných fázích sukcese na stanovištích s hlušinami. Důvodem může být 

značná přizpůsobivost, kterou se druh vyznačuje (Úradníček, 2001). U ostatních druhů 

(lípa srdčitá, vrba jíva, apod.) byl prokázán lepší růst na odvalech bez návozu zeminy. 

Zajímavé zjištění tohoto faktu se týká především Salix capraea, druhu, který preferuje 

vlhká a živná stanoviště. Podle práce Stalmachové a Matýska (1992) je dostupnost půdní 

vlhkosti pro vegetaci na odvalech velmi příznivá. 
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Z hlediska hodnocení přírůstů dřevina na rozdílných typech antropogenních půd na 

odvalech OKR je možné tvrdit, že spontánní sukcese je pro vitalitu dřevin vhodným typem 

rekultivace. Snížení vitality druhů v přirozených podmínkách adaptovaných na sutě a další 

typy extrémních stanovišť (Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, také 

Quercus robur) může být způsobeno povýsadbovým stresem (který pravděpodobně trvá i 

několik let – další předmět budoucích výzkumů).  

 

Zhodnocení lokalit  

Pozornost v disertační práci byla věnována také vlivu lokality a stanovištních podmínek na 

růst dřevin. Statisticky průkazné hodnoty byly shledány u 4 druhů dřevin - Acer 

pseudoplatanus, Betula pendula, Populus tremula, Tila cordata. Nejdelší přírůsty 

dosahoval javor klen na lokalitě Křivý Důl (průměrný přírůst v letech 2009 - 2011 činil 

10,1 cm), nejkratší přírůsty byly zaznamenány na lokalitě Orlová (průměrný přírůst 

v letech 2009 - 2011 byl 6,74 cm). U těchto 2 stanovišť byly zjištěny rozdílné hodnoty 

aktivního i výměnného pH. Nelze však předpokládat, že by pH bylo limitujícím faktorem, 

jelikož práce Stalmachové (1996) a Žampachové (2011) dokazují, že pH odvalů v OKR se 

pohybují v optimálním rozmezí pro možnou existenci většiny rostlinných druhů, včetně 

v této práci sledovaných. Všeobecně lze říci, že přírůsty na obou lokalitách jsou 

v porovnání s jinými druhy (Betula pendula, Pinus sylvestris) nízké. Na nízký přírůst má 

vliv vysoká náročnost druhu na trofii půd (Úradníček, 2004). Odlišnost lokalit se také 

projevila u Betula pendula, průměrné naměřené hodnoty na lokalitě Karviná - Lazy 

dosahovaly 19,98 cm, méně tomu bylo na lokalitě Křivý důl (16,21 cm), kde je 

antropogenní půda tvořena postupně zvětrávající hlušinou. I když hodnoty nejsou výrazně 

odlišné, bylo zjištěno, že v Karviné - Lazy byla naměřena vyšší hodnota fosforu v půdním 

substrátu. Půdy na sledovaném stanovišti jsou tvořeny ve spodních vrstvách hlušinou, 

překrytou návozem zúrodnitelných zemin (skrývkových zemin). Rozdílný obsah fosforu je 

tedy způsoben jeho vyšším obsahem ve skrývkových zeminách. Zvýšený obsah fosforu 

může být spojen i s antropogenním zásahem – přihnojením výsadeb (Žampachová, 2011). 

Výrazně odlišné růstové hodnoty vykazoval Populus tremula na lokalitě Lazy, kde byl 
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zjištěn vysoký obsah C, který je způsoben vysokým množstvím organické hmoty v půdě 

(Stalmachová, 1996).  

Další proměnnou prostředí, která se prokázala jako ovlivňující růst dřevin na mapovaných 

odvalech, je expozice, tedy orientace plochy ke světové straně - orientace plochy vůči 

slunci. Průzkumy provedené Havrlantem, Kinclem a Gerlichem (1967) a Stalmachovou 

(1992) prokázaly vliv S a J expozice na vegetaci v raných fázích vývoje na odvalech bez 

navážek zúrodnitelných zemin. Tento fakt potvrdily vysoké hodnoty přírůstu naměřené u 

lípy srdčité na odvalu Paskov (J a JZ expozice). Opačná situace nastala na lokalitě Orlová 

(nízké přírůsty - S expozice). 

Při použití shlukové analýzy došlo k vymezení odvalů, jež jsou si navzájem podobné dle 

obsahu prvků obsažených v hlušinovém substrátu. Vyčlenily se 2 skupiny. Jednu z nich 

tvoří lokalita Křivý důl (HL) a Orlová (TBR - N). Pro tyto výzkumné plochy je 

charakteristický vyšší obsah dusíku a uhlíku. Protipólem těchto lokalit jsou výzkumné 

plochy dolu František (HL), Karviná – Lazy (TBR-N), Karviná – Doly (TBR-N) a Důl 

Šverma (HL), na nichž byl naměřen vyšší obsah draslíku a nižší obsah dusíku.  

Shlukovací analýza prokazuje, že ne vždy jsou sanační zeminy dostatečně vybaveny 

základním živinovým potenciálem pro vysazované jedince dřevin -  lokality Karviná - 

Doly a Karviná - Lazy.  

Zajímavé je zjištění vyššího obsahu dusíku a uhlíku na lokalitě Křivý důl. Zvýšený obsah 

živin pochází ze splachů z temene odvalu. Temeno odvalu bylo v průběhu výzkumných 

prací rekultivováno s využitím navážek zemin a výsadbou s přihnojením.  

Vliv složení půdních substrátů 

Obecně lze říci, že chemické složení půd je výsledkem antagonistického působení 

geologického a biogenního koloběhu látek v přírodě. Mezi faktory, které nejvíce ovlivňují 

charakter vznikajících půd tak patří obsah prvků, klimatické poměry, antropogenní faktory, 

vlastnosti půdního roztoku a další. Stalmachová (1996) uvádí, že hodnota pH se na 

nejmladších odvalech pohybuje v rozmezí 6,4 - 7,5, na středních půdní reakce klesá až na 

hodnoty okolo 4,5. - 5. Naměřené hodnoty u odvalu Ema a Křivého dolu tuto skutečnost 

potvrzují. Příčinou může být zvětrávání pyritu v hlušinovém materiálu, kdy dochází asi po 
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5 letech od uložení hlušiny v důsledku zvětrávání pyritu ke snižování pH z původních 

hodnot 7 - 8 na pH 3 (Kerth, 1988). Při pH menším než 3 a větším než 9 je vážně 

poškozována protoplazma v kořenových buňkách, proto má půdní reakce přímý vliv na 

životaschopnost rostlin (Larcher, 1988). Z dosažených výsledků vyplývá, že půdní reakce 

(jak pH H20, tak pH KCl) na odvalech v OKR není tedy limitujícím faktorem pro růst 

dřevin.  

Fyzikální vlastnosti půdních substrátu jsou ovlivňovány zrnitostním složením. Ze 

zrnitostního rozboru vyplývá, že v půdním substrátu nejvíce převládaly frakce o velikosti 

více než 2 mm, (nejmenších obsažených hodnot tvořily frakce pod 0,063 mm). Tato 

hodnota se pomalu snižuje postupným zvětráváním (Stalmachová, 1992). Pro růst 

měřených (zkoumaných) dřevin tento faktor se nezdál být limitující, neboť nebyly zjištěny 

korelační vztahy mezi délkovým přírůstem a zrnitostním složením substrátu. 

Laboratorními rozbory hlušinových vzorků bylo zjištěno zastoupení uhlíku dusíku, 

draslíku fosforu a síry na zkoumaných lokalitách. Hlavním problémem při hodnocení 

výživnosti odvalových substrátů pro růst dřevin vyplývá z faktu, že všechny analytické 

metody jsou vyvíjeny pro zemědělské půdy. Při analýzách jednotlivých živin odvalových 

substrátů s nízkým obsahem jílových anebo organických částic se výsledky liší.  

Celkový obsah síry v půdě kolísá od velmi malých množství až do 2 %. Síra se v půdě 

vyskytuje ve sloučeninách minerálních i organických. Při vysychání půdy se obsah síranů 

v půdním roztoku snižuje (Poleno a kol., 2011). Obsah síry se na zkoumaných lokalitách 

pohyboval v rozmezí 0,1 - 1%.  

Fosfor je aniont, který je v lesních půdách vázán především na organickou půdní složku, se 

kterou je v úzce korelativním vztahu. Při velmi nízkém obsahu humusu (2,4 - 3,2 %) lze 

očekávat i jeho nízkou úroveň v půdním prostředí (Soušek, 2007). Chování fosforu 

v odvalovém substrátu studoval Lepp (1982). Uvádí, že hodnoty obsahu P se pohybují 

v rozmezí od 0, 05 do 0,33 %. Z analýz bylo zjištěno, že studované odvaly vykazují 

převážně nízký obsah fosforu. Výjimku mohou tvořit odvaly staršího věku, kdy rozdílný 

obsah fosforu může být způsoben zvýšeným množstvím organické hmoty, překrytím 

vegetace dalším hlušinovým násypem nebo cizorodými příměsmi v hlušině. Zvýšený 
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obsah fosforu může být spojen s antropogenním zásahem. Ovšem Bradshaw (1983) tvrdí, 

že fosfor může být přepravován rostlinami z hlubších vrstev do horní vrstvy zeminy, 

hlušiny a pravděpodobně z tohoto důvodu se zvyšuje množství fosforu s věkem stanoviště 

(Knoche et al. 1999).  

Výměnný draslík tvoří hlavní zdroj draslíku pro rostliny. Obsah výměnného K se 

soustřeďuje do jemných minerálních a organických frakcí v půdě a představuje 2 – 7 % 

z celkových výměnných iontů vázaných na sorpční komplex. Zvýšený obsah draslíku 

nad ostatními kationty vede k poruchám ve výživě rostlin (Poleno a kol., 2011). Půdy 

obsahující méně než 0,25 % K2O jsou označovány jako půdy s nedostatkem draslíku, půdy 

s obsahem 0, 25 % - 0,5 % K2O jsou označovány za půdy dobře zásobené draslíkem a 

půdy obsahem nad 0,5 % K2O jsou draslíkem bohaté (Stalmachová, 1992). Rozbory 

prokázaly vyšší obsah draslíku, jeho odlišné chování se může projevit v souvislosti se 

stářím odvalů (Stalmachová, 1992).  

Dusík je důležitou živinou pro růst rostlin a v půdě bývá často limitujícím prvkem. 

Ovlivňuje růstové poměry v lesích a chemismus půd (Pregitzer 2008). Primárně může být 

obsažen již v uhelné matrici odvalového materiálu. Rychlost růstu dřevin závisí na 

množství dusíku, to může vést k závěru, že lesní ekosystémy jsou schopny akumulovat 

větší spad dusíku z atmosféry, což povede k rychlejšímu růstu (Poleno a kol., 2007). 

Výzkum na antropogenních stanovištích hlušinového substrátu toto tvrzení nepotvrdil. 

Otázkou pak zůstává, zda ztráty dusíku způsobené denitrifikací budou větší v 

ekosystémech, které jsou nasyceny dusíkem (Gundersen 1991). Lepp (1982) uvádí, že 

obsahy N v nově tvořených půdách nad 0,1 % jsou pro další vývoj velmi příznivé, což 

potvrzují naměřené hodnoty dusíku na studovaných lokalitách. 

Zhodnocení vlivu stresu 

Ke zjištění vlivu stresu na dřeviny rostoucí na odvalech OKR byla použita metoda měření 

chlorofylové fluorescence. Studium fyziologických reakcí rostlin a stresu u rostlin 

rostoucích v přírodních podmínkách je značně komplikované, protože často více 

stresových faktorů působí současně (intenzivní sluneční záření, vysoká povrchová teplota, 

obtížně dostupná voda, zvýšená transpirace, iontová nerovnováha v půdním roztoku) 
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(Jaworski et al., 2010, Chakraborty, 2010). Interakce mezi nimi mohou podstatně měnit 

charakter stresové reakce ve srovnání s působením každého faktoru odděleně. Využití této 

metody bylo testováno v průběhu léta roku 2011, kdy byly měřeny hodnoty CHF u všech 

13 druhů dřevin. Z výsledků vyplývá, že druhy, které vykazují největší vitalitu a odolnost 

vůči stresu jsou borovice (lesní a černá) a smrk pichlavý. Tento fakt potvrzuje  nenáročnost 

druhu na půdní substráty, konkurenci (dřeviny s širokou ekologickou amplitudou). U 

těchto druhů byla zjištěna optimální hodnota CHF. Peterson et al. (2001) uvádí, že 

optimální hodnota CHF nabývá hodnoty 0,8 a působení stresových faktorů hodnotu tohoto 

parametru snižuje. Průměrné a lehce nadprůměrné hodnoty chlorofylové fluorescence byly 

zjištěny u Betula pendula a Populus tremula. Nejméně vitálním druhem v raných fázích 

vývoje po výsadbě se ukázal Acer pseudoplatanus. Nízkou hodnotu vysvětluje 

povýsadbový stres a mládí jedinců, kde vitalita a přírůsty jsou v počátcích růstu vždy nižší. 

Další vliv na nízkou hodnotu může mít také výsadba do těžkých půd (Orlová, Karviná - 

Doly) a preference druhu na živné lehké půdy a sutě. Výzkum také ukázal vliv CHF u 

topolu osiky a javoru klenu na přírůst dřeviny. Hodnoty ukazují, že čím se hodnota CHF se 

blíží k optimu, tím je přírůst kratší. Tento jev vysvětluje vyšší vklad energie do růstu 

dřeviny. Na nižší hodnotu má též pravděpodobně vliv nižší vyzrálost pletiv na horších 

typech stanovišť.  

Námět pro další výzkum: 

 Použitá metodika byla aplikována v prostředí ovlivněném dobýváním nerostných 

surovin, pro možnosti srovnání dosažených výsledků na jiných lokalitách by bylo 

zajímavé rozšířit zkoumané lokality na plochy hnědouhelných výsypek anebo na 

přirozená stanoviště lesních půd. 

 Z důvodu neexistence referenční plochy by bylo vhodné pro budoucí aplikaci 

zvoleného postupu nalézt relevantní plochy, kde by proběhlo opětovné měření 

vybraných druhů dřevin. 

 Srovnatelné metody využít pro studium vývoje dřevin na odvalech v jednotlivých 

porostních věkových strukturách. 
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10 Závěr 

Hlavním cílem disertační práce bylo zhodnocení vlivu hlušinového substrátu na růst a 

vývoj dřevin používaných v rámci lesnických rekultivací v Ostravsko - karvinském revíru. 

Za tímto účelem bylo vybráno 9 lokalit (odvalů) a 13 druhů dřevin (Populus tremula, 

Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Acer campestre, Picea pungens, 

Pinus sylvestris a P. nigra, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Quercus rubra, Alnus 

glutinosa, Salix caprea). 

Na odvalech bylo odebráno celkem 9 vzorků hlušiny, které byly analyzovány dle platných 

norem ČSN ISO v laboratoři VŠB - TU Ostrava. Byl proveden granulometrický rozbor, 

stanovena půdní reakce - aktivní pH/H2O a výměnná pH/KCl, množství uhelné složky 

obsažené v hlušině, obsah popela a spalitelných látek - dusík, organický uhlík, vodík a síra, 

také bylo zjištěno množství fosforu a draslíku. Výsledky neprokázaly větší vliv obsažených 

prvků v hlušinovém substrátu na růst dřevin. Limitním prvkem pro růst rostlin je dusík, 

avšak podle Leppa (1982) stačí 0,1 % N (v nově vytvořených půdách) pro jeho příznivý 

vývoj.  Hodnoty dusíku na studovaných lokalitách byly naměřeny nad uváděnou hodnotou. 

Pro vyhodnocení růstu a vývoje byla použita dosud ojedinělá metoda měření délkových 

přírůstků. Sledovány byly především rozdíly mezi spontánně rostoucími dřevinami a mezi 

vysazenými dřevinami s ohledem na typ půdotvorného substrátu (hlušina, návoz 

rekultivační zeminy).  

Na základě výsledků byl prokázán vliv prostředí na vývoj přírůstu dřevin. Provedené 

analýzy ukazují odlišnou dynamiku růstu a vitalitu jednotlivých druhů dřevin. 

V počátečních stádiích na odvalech lépe prospívají dřeviny mající širokou ekologickou 

amplitudu a druhy obsazující sukcesně raná stádia ekosystému tzv. pionýrské druhy, které 

jsou dostatečně adaptovány na hlušinový substrát. U ostatních dřevin by prokázán nižší 

počáteční růst, avšak růstový rozdíl se postupně se zvyšujícím věkem dřeviny vyrovnává 

(Acer pseudoplatanus, Tilia cordata). 

Nejdelší přírůsty byly zjištěny u vysazovaných, melioračně významných, ale 

introdukovaných druhů jehličnatých dřevin: Pinus nigra a Picea pungens.  Oba druhy byly 
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v rámci lesnických rekultivací vysazeny do půd s návozem zúrodnitelných zemin. Pinus 

sylvestris v lokalitě Křivý důl (substrát – hlušina, bez návozu) pochází z náletu (v blízkosti 

lokality se nacházejí porosty s plodícími jedinci tohoto druhu).   

V rámci měření přírůstu dřevin byl hodnocen také druh Quercus robur. Vzhledem k faktu, 

že tento druh se stává přirozenou součástí nejstarších spontánně formovaných lesních 

porostů na odvalech v OKR (Stalmachová, 1992), bylo by vhodné tento druh využívat 

v rámci rekultivačních osevních postupů spolu s Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, 

Carpinus betulus aj. 

Významným srovnávacím parametrem bylo hodnocení vitality jednotlivých druhů dřevin 

metodou chlorofylové fluorescence. Měřením bylo zjištěno, že jehličnaté druhy dřevin 

(Pinus sylvestris, P. nigra a Picea pungens) jsou víc odolné vůči stresovým faktorům 

prostředí než druhy Acer pseudoplatanus a Fraxinus excelsior. Lehce nadprůměrnou a 

průměrnou vitalitu vykazovaly druhy Populus tremula a Betula pendula. 

Problematice hodnocení úspěšnosti dřevin na odvalech a výsypkách je vhodné věnovat se i 

v dalším období, z těchto důvodů byly v diskusi navrženy další možné okruhy výzkumu.    
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13 Přílohy 

Příloha A ANOVA výsledky, Autor: Lenka Čmielová 

 

Průměrné přírůsty za rok 2009 

Dřevina 

Průměrný 

přírůst 

(cm) 

Sm.odchylka 

výběrová 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Acer campestre 7,9 2.44 4.5 11.65 

Acer 

pseudoplatanus 7,73 2.61 3.85 14.7 

Alnus glutinosa 17,54 4.1 12.75 25.55 

Betula pendula 16,46 5.46 6.6 25.65 

Fraxinus excelsior 5,71 3 2.55 10.65 

Picea pungens 21,39 4.12 16.25 30.25 

Pinus nigra 23,62 3.33 18.95 29.2 

Pinus sylvestris 24,63 3.43 18.5 29.25 

Populus tremula 24,88 10.52 9.35 52.8 

Quercus robur 10,6 3.31 2.3 16.5 

Quercus rubra 14,18 2.79 10.6 19.45 

Salix caprea 17,54 4.35 9.35 26.85 

Tilia cordata 12,52 5.16 4.3 23.2 

 

Průměrné přírůsty za rok 2010 

Dřevina Průměrný 

přírůst 

(cm) 

Sm.odchylka 

výběrová 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Acer campestre 9,34 4.96 3.7 19.8 

Acer 

pseudoplatanus 7,77 

2.59 2.5 17.35 

Alnus glutinosa 14,47 3.35 10.3 21.65 

Betula pendula 17,89 5.2 8.5 36.25 

Fraxinus 

excelsior 6,79 

1.49 4.2 9.25 

Picea pungens 13,44 2.22 9.3 17.2 

Pinus nigra 25,79 4.63 18.5 32.05 

Pinus sylvestris 24,52 9.62 17.9 49.7 

Populus tremula 20,74 8.7 8.5 43.75 

Quercus robur 11,92 3.78 6.85 21.75 

Quercus rubra 12,27 4.18 4.8 17.7 

Salix caprea 13,28 3.66 7.5 20.55 

Tilia cordata 10,15 4.93 4.2 24.6 
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Průměrné přírůsty za rok 2010 

Dřevina Průměrný 

přírůst (cm) 

Sm.odchylka 

výběrová 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Acer campestre 7,54 3.57 3.75 15.9 

Acer pseudoplatanus 8,98 3.34 3.4 21.5 

Alnus glutinosa 13,28 2.45 10 17.4 

Betula pendula 20,19 5.68 10.5 35.25 

Fraxinus excelsior 5,27 1.63 3.4 8.6 

Picea abies 19,41 3.9 14.5 26.3 

Pinus nigra 22,82 3.83 17.25 28.2 

Pinus sylvestris 25,41 4.94 17.8 33.55 

Populus tremula 20,6 8.37 8.5 42.65 

Quercus robur 11,2 3 5.6 21.35 

Quercus rubra 12,9 3.31 6.25 15.9 

Salix caprea 13,26 3.85 7.8 25.2 

Tilia cordata 11,71 6.68 2.6 31.75 
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Graf přírůstu x lokalita 
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Příloha B Výsledky shlukové analýzy Autor:Lenka Čmielová. 
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Příloha C Grafy naměřených průměrných hodnot chlorofylové fluorescence na vybraných lokalitách, 

Autor:Lenka Čmielová. 
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Příloha A Výsledky regresních analýz, Autor: Lenka Čmielová 
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Příloha E Klimatické Hodnoty, Zdroj: ČHMÚ 

 

Průměrné hodnoty teplot pro Moravskoslezský kraj 

 

T = teplota vzduchu [°C] 

N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 1961-1990 [°C] 

O = odchylka od normálu [°C] 
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Průměrné úhrny srážek pro Moravskoslezský kraj 

 

S  = úhrn srážek [mm] 

N = dlouhodobý srážkový normál 1961-1990 [mm] 

% = úhrn srážek v % normálu 1961–1990 


