
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba  

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

INSTITUT ENVIRONMENTÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

Hodnocení dopadů sanačně – rekultivačních činností na území 

ovlivněná dobýváním nerostných surovin 

 

Disertační práce  
 

 

 

 

 

Autor:  Mgr. Jana Polanská 

Školitel:  Doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. 

Studijní program:    Inženýrská ekologie 

Obor:      Ochrana životního prostředí v průmyslu 

 

Ostrava 2010 



 
 

Abstrakt 

Téma disertační práce vychází z potřeby zkvalitnění analýzy dopadů hornické činnosti 

na funkci přírody a krajiny v území dotčeném bývalou hornickou činností a hodnocení 

vzniklých externalit v území ovlivněném exploatací nerostných surovin se zaměřením 

na ocenění pozitivních externalit, které jsou společnosti málo známé. 

Mezi hlavní funkce přírody, které jsou společností využívány, řadíme funkci ekologickou, 

protože příroda poskytuje prostředí pro vznik a udržování života čili životadárná funkce 

a funkci esteticko-krajinnou. Dále příroda plní funkci ekonomickou, protože slouží jako 

zásobárna ekonomicky využívaných přírodních zdrojů a asimiluje odpady z ekonomických 

aktivit. 

V této práci se zabývám analýzou metod používaných pro hodnocení a oceňování území 

ovlivněném dobýváním nerostných surovin a jejich modifikací pro potřeby hodnocení 

a ocenění území a krajiny České republiky. Z hlediska oceňování ekologických funkcí 

a hodnocení vzniklých externalit území pro podmínky České republiky je nejčastěji volen 

metodický postup uplatňovaný v Hesensku (spolková země Německa), kde je od roku 

1992 součástí legislativy na ochranu životního prostředí, a je v ČR nazýván tzv. 

Hessenskou metodou. Ve své práci se proto zabývám oceněním velkoplošného 

a maloplošného území, které bylo v minulosti postiženo dobýváním nerostných surovin, 

touto metodikou a výsledky srovnávám s nově navrhovanou metodikou zaměřenou 

na hodnocení a oceňování území dotčeném bývalou hornickou činností se zaměřením 

na hodnocení vzniklých negativních i pozitivních externalit 

V úvodu se zmiňuji o problematice zahlazování následků dobývání a těžby na určitém 

území, následných sanačních a rekultivačních akcích potřebných pro revitalizaci dotčeného 

území a vzniku pozitivních a negativních externalit. Modelovým územím pro prezentování 

výsledků v této práci bylo území dobývacího prostoru Poruba a území odvalu dolu Žofie, 

který se v tomto dobývacím prostoru nachází. 

V první části práce jsem analyzovala proces uzavírání dolů a následné postupy sanačních 

a rekultivačních prací vedoucích k obnově funkcí přírody a krajiny a podmiňujících vznik 

pozitivních a negativních externalit, které je potřeba finančně vyjádřit. Dále jsem 

 



 
 

 

z dostupných literárních pramenů popsala metodiky vedoucí k hodnocení a oceňování 

přírody a krajiny a svůj popis zaměřila na tzv. Hessenskou metodu, která slouží jako 

výchozí stupeň vzniku nově navrhované metodiky oceňování vzniklých externalit. 

V dalších částech práce jsou stanoveny její dílčí a hlavní cíle se zaměřením na popis 

metodického postupu vedoucího k těmto cílům. 

V závěru práce jsou popisovány výstupy hodnocení a ocenění funkcí přírody dvou 

vybraných území. Hodnotím daná území využitím tzv. Hessenské metody a následně tyto 

území hodnotím nově navrhovanou metodikou, která oceňuje funkční potenciál daných 

území a dává vznik pozitivním nebo negativním externalitám. 

Disertační práce je zakončena shrnutím dosažených výsledků a jsou zde také uvedeny 

autorkou práce navržené možnosti dalších směrů pro možné pokračování výzkumu a 

vývoje v této oblasti. 
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Abstract 

The subject matter of this doctoral thesis arises from the need of improving the analysis of 

mining industry’s impacts on the function of landscape in the areas affected by the former 

mining industry and the evaluation of formed externalities in the areas affected by the 

exploitation of raw materials focused on valuation of positive externalities, that are still 

little known to the society. 

The ecological function belongs to the main functions of nature, utilized by the society, 

because nature provides the environment for origin and maintenance of life, thus life-

giving function and aesthetic-scenic function. Moreover, nature fulfils the economic 

function, because it serves as the reservoir of economically utilized natural resources and it 

assimilates the waste from economic activities.  

This thesis deals with the analysis of methods used for evaluation and valuation of areas 

affected by the mining of raw materials and their modification for the needs of evaluation 

and valuation of areas and landscapes in the Czech Republic. The methodological 

approach applied in Hessen (Federal State of German) so called Hessen method, that has 

been part of their legislation focused on environmental protection since 1992, is the most 

often chosen methodology used in the Czech Republic from the point of view of valuation 

of ecological functions and evaluation of formed externalities. Therefore I deal in this 

thesis with the valuation of large and small areas, that were affected by the mining of raw 

materials in past, then with this methodology whose results I compare with the newly 

proposed methodology focused on evaluation and valuation of areas affected by the former 

mining industry with the main focus on the evaluation of formed negative and positive 

externalities.  

The problems of smoothing the consequences of mining and extraction in certain areas, 

following remediation and restoration actions important for revitalization of affected areas 

and the origin of positive and negative externalities are mentioned in the introduction 

chapter. The mining area Poruba and the area of heap Sophia that is situated in named 

mining area were chosen to be the model areas for the presentation of results in this thesis.  

 



 
 

 

The process of mine closure and consecutive processes of remediation and restoration 

works leading towards the restoration of nature’s functions as well as conditioning 

formation of positive and negative externalities that need to be financially expressed are 

analysed in the first chapter of this thesis. Further the methodologies leading towards the 

evaluation and valuation of nature and landscape are described from the available literary 

sources. My description was focused on so called Hessen method that became the initial 

stage for the development of newly proposed methodology valuating formed externalities.  

The sectional and mail goals of this doctoral thesis are set in its next parts with the focus 

on the description of the methodology leading to these goals.  

The evaluation and valuation’s results of nature’s functions of two chosen areas are 

described in the conclusion of this doctoral thesis. I evaluate given areas with the use of so 

called Hessen method and then the given areas are evaluated with the use of newly 

proposed methodology that evaluates the functional potentials of given areas and gives rise 

to positive and negative externalities.  

The doctoral thesis is concluded with the summarization of achieved results and the 

possibilities of further tendencies in possible continuing research and progression in this 

subject matter that are proposed by the author.  
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Jana Polanská: Hodnocení dopadů sanačně – rekultivačních činností 
 

1 Úvod 

Cílem mé disertační práce je ověření a modifikace metodik pro výpočet externalit 

ve vztahu k vlivům těžby nerostných surovin na území a krajinu. Disertační práce je 

zaměřena na analýzu dopadů hornické činnosti na funkci přírody a krajiny v území 

dotčeném bývalou hornickou činností a srovnávací analýzu postupů Hessenské metody 

v krajině exploatované dobýváním nerostných surovin. Hessenská metoda bude využita 

k hodnocení externalit reprezentativních území s ukončenou sanací a následnou 

rekultivací. Dále budou hodnoceny pozitivní externality ve vztahu k vývojovým trendům 

sanačních ploch a jejich zonaci v kulturní krajině ovlivněné exploatací nerostných surovin 

(dle Stalmachové, 2003). 

Počátky hornictví na území našeho státu lze nalézt již v době kamenné, kdy si pravěký 

člověk zajišťoval stavební materiál pro svá primitivní obydlí. První výrazný rozkvět 

hornictví nastal v době bronzové, později v době železné následované obdobím dalšího 

vzestupu díky rýžování a později i hlubinnému dobývání zlata, cínu i stříbra. O tomto 

rozmachu svědčí i vydání prvního horního zákoníku Jihlavského horního práva roku 1249 

králem Václavem I. a kutnohorského horního zákona Ius regale montanorum Václavem II. 

roku 1300. S různými výkyvy, vzestupy a úpadky, se hornická činnost na našem území 

úspěšně rozvíjela až do 90. let 20. století, kdy byla zahájena likvidace rudného a útlum 

nerudného a uhelného hornictví (www.hornictvi.info).  

Hornictví ve světě poskytuje suroviny pro spotřebu, nabízí pracovní místa, poskytuje lidem 

výdělek a v neposlední řadě také daňové příjmy státu. Z tohoto úhlu pohledu jde o velmi 

důležité průmyslové odvětví s kladným výstupem pro společnost. Nicméně, těžební činnost 

s sebou přináší také škodlivé vedlejší účinky nazývané externí efekty neboli externality. 

Báňský průmysl se v posledních letech hluboce zajímá o externality vzniklé ve spojitosti 

s životním prostředím. Důvodem je tlak společnosti na odstraňování a zahlazování 

následků hornické činnosti. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a ostatní báňské 

správě č. 61/1988 Sb. ze dne 21.4.1988 upravuje předpisy, které stanovují možnost 

dočasného využívání půdy a pozemků pro dobývání a jejich následné navrácení 

do původního stavu nebo stavu blízkého výchozí situaci (Dvořáček, 2004). 

2010 15

http://www.hornictvi.info/


Jana Polanská: Hodnocení dopadů sanačně – rekultivačních činností 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR do své metodiky vedoucí k zahlazování následků 

hornické činnosti zahrnuje důlní škody fyzických a právnických osob, sanace a rekultivace, 

komplexní řešení území, náhradní výstavbu, opatření související s výstupem důlních plynů 

na povrch, kontrolu a údržbu hlavních důlních děl po jejich likvidaci. Pojem revitalizace 

v zahraničí zastřešuje všechny tyto aktivity vedoucí k zahlazení následků dobývání a těžby 

na určitém území. Obecným problémem revitalizačních akcí, které začínají probíhat po 

ukončení dobývání, je jejich finanční náročnost, protože v tu dobu je již peněžní tok 

báňské firmy v řadě případů negativní. Z tohoto důvodu se musí zajistit finanční krytí 

všech zahlazovacích akcí tvorbou finančních rezerv již v době dobývání a činnosti dolu. 

Podle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) se 

rezervy tvoří na vrub nákladů a jsou zdrojem finančních prostředků po uzavření dolů. Mezi 

tyto rezervy řadíme rezervu na sanaci včetně rekultivace pozemků dotčených dobýváním 

(Dvořáček, 2004). 

Pojmy sanace a rekultivace v sobě zahrnují všechny práce, které je organizace povinna 

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

osobám těžební činností (§ 31 odst. 5 horního zákona). Sanační práce zahrnují i rekultivaci 

pozemků podle zvláštních předpisů (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 

tzv. lesní zákon). Může jít např. o výsadbu náhradní zeleně, případnou výstavbu 

náhradních objektů za objekty narušené těžební činností, pokud slouží k obnově funkční 

způsobilosti krajinného systému, včetně nákladů spojených s monitorováním 

dlouhodobých účinků důlní činnosti na povrch. Nemůžeme zde hovořit o obnově krajiny, 

ale spíše o tvorbě krajiny, protože krajina trvá v čase a mění se pouze její vzhled. 

Intenzivní těžba může vést k poklesům půdy a k přemísťování ohromných objemů hlušiny 

nebo zeminy. Tím, že měníme základní vlastnosti krajiny (reliéf, půda, vegetace, sídelní 

struktury atd.) dochází k tvorbě nové krajiny, která má zajistit zhruba stejný potenciál 

možností využívání území, jaký byl před počátkem devastace (Stalmachová, 2006). 

Environmentální ekonomie je nezbytná specifická disciplína, která se zabývá interakcemi 

mezi ekonomickými činnostmi a stavem prostředí. Životní prostředí je činností lidí 

ovlivňováno a v lidech existuje přesvědčení, že poškozené prostředí sníží kvalitu jejich 

života. Tato myšlenka je nutí se pozastavit a řešit vzniklé environmentální problémy. 
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Environmentální ekonomie přiřazuje svou hodnotu jak ekonomickým tak 

environmentálním činnostem. Mezi ekonomické funkce prostředí s kladnou ekonomickou 

hodnotou, které by se daly zakoupit na trhu, patří poskytování zdrojů (obnovitelných 

a neobnovitelných), vstřebávání odpadů a nabízení estetické hodnoty (Sawyer Enviro 

Economic Consulting, 1996). 

Pokud činnost jednoho subjektu působí změnu blahobytu druhému subjektu, aniž by tato 

změna byla kompenzována, hovoříme o existenci externality. Externalita do jisté míry 

může být také nezamýšleným vedlejším efektem nějaké činnosti a jako náklad či užitek 

tržní transakce není zahrnuta v ceně směňovaných produktů či služeb. 

Z environmentálního hlediska jsou středem zájmu negativní externality (např. kontaminace 

vody, půdy, ovzduší a ztráta biodiverzity) (Šimíčková, 1998). Existují ale také pozitivní 

externality, které mohou převýšit negativní externality. Státní správa a Státní báňský úřad 

musí přesvědčit a informovat společnost o pozitivních externalitách vzniklých dolováním 

a těžbou. Mezi ně patří např. snížení nezaměstnanosti v daném regionu, zvýšení úrovně 

vzdělanosti stavbou škol pro zaměstnance dolů, podporování vnitrostátního a mezistátního 

obchodu a zvýšení cen nemovitostí v daném těžebním regionu (Romero, 2004). 
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2 Souhrn dosavadních poznatků 

2.1 Uzavírání dolů 

Těžba uhlí patří k časově omezeným ekonomickým aktivitám, které jsou společností 

chápany jako krátkodobé. Těžební projekt může nějakým způsobem přispět k rozvoji dané 

oblasti v delším časovém horizontu pod podmínkou, že uzavírání dolů a zahlazování 

následků těžební činnosti je přesně dáno v plánu pro tyto účely stanovenému. Tento plán je 

klíčovým elementem pro další rozvoj daného území a musí obsahovat revitalizační akce 

narušeného životního prostředí a následnou stabilitu ekonomických a společenských 

dopadů. 

Revitalizační akce zahrnují obnovu (tvorbu) těžbou narušeného území a krajiny do podoby 

stabilních a produktivních podmínek. Plán uzavírání dolu musí obsahovat sanaci 

a související rekultivaci postiženého území, kontrolu nad důlními plyny a odtokovými 

vodami, jejími úniky a průsaky. Z hlediska dlouhodobých environmentálních problémů 

můžeme zmínit kvalitu vody, zakyselení, chemickou a fyzikální stabilitu vzniklého odpadu 

a stabilitu území. Dozor a monitorování všech těchto kategorii vyžaduje odpovědné 

správcovství daného území a znalost plánu uzavírání dolu. 

Společnost žijící v těsné blízkosti dolu bude vždy zatížena těžebními procesy a samotným 

procesem uzavírání dolu. Pracovní místa dříve vytvořená pro potřeby těžby budou zrušena 

a život obyvatel závislých na příjmech z této práce bude zasažen. Ostatní ekonomické 

aktivity spolupracující s dolem jsou taktéž zasaženy. Projekty, které vznikly jako 

spolupráce s těžebním dolem (zdravotní, vzdělávací a kulturní projekty) si svou 

budoucností po uzavření dolu také nemohou být jisté. Pro minimalizování všech 

ekologických a ekonomických nesnází spojených s uzavřením dolu a zabezpečení rozvoje 

společnosti v jeho bezprostřední blízkosti je zapotřebí již od raného vývoje těžby zahrnout 

plán na uzavření dolu do dlouhodobých plánů těžební společnosti. Společnost může ve 

spolupráci s místním úřadem vytvořit dlouhodobé rozvojové programy, které pomohou 

řešit ekonomicko-společenské otázky uzavření dolu. Dalším bodem uzavírání dolu je 

finanční náročnost této akce. Pro potřebu uzavření dolu a všech prací spojených 

s revitalizací území musí být vytvořeny dlouhodobé finanční rezervy těžební společnosti, 

taktéž jako finanční pojištění společnosti proti úpadku. Společnost, jakož i doly samotné, 
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již po několik let čelí z praxe faktu, že finanční rezervy vytvořené pro potřebu uzavření 

dolu jsou nedostatečné nebo zcela nevytvořené. Situace vedoucí k předčasnému uzavření 

dolu zhatí i ten nejlépe vytvořený plán na jeho uzavření (Mining, Minerale and Sustainable 

Development Project, 2001). 

2.2 Legislativní zabezpečení sanačních a rekultivačních prací 

Stát, jako vlastník surovinových zdrojů v ČR, formuluje své záměry v tomto odvětví 

průmyslu v souladu se svou koncepcí hospodářské politiky. V období deetatizace, 

privatizace a útlumu uhelného hornictví je proto nezbytné zformulovat principy a zásady 

v podobě zákonů a právních norem. Ty pokrývají prakticky všechny zájmové oblasti, které 

se likvidace bezprostředně týkají. Lze je rozdělit do několika skupin, z nichž oblast 

surovinových zdrojů a geologie je legislativně zabezpečena níže jmenovanými zákony 

a předpisy (Neustupa, 2006). 

  zákon FS č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění zákona č.296/2007 Sb., 

  vyhláška ČBÚ č.104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, 

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 

způsobem, ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb. a vyhlášky 

č. 299/2005 Sb., hlavně příloha č.6, která stanovuje principy plánu likvidace, 

  vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve 

znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 8/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ 

č. 236/1998 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 142/2004 Sb., vyhlášky 

ČBÚ č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 240/2009 Sb., 

  zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění 

zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona č. 3/2005 Sb.,  

  vyhláška MŽP ČR č.364/92 Sb., o chráněných ložiskových územích, 

  vyhláška ČBÚ č.172/1992 Sb., o dobývacích prostorech ve znění vyhlášky č. 351/2000 

Sb., 
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  vyhláška ČBÚ č.175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů 

ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb., 

  zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 

169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., 

zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 20 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 

č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., 

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 

124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., 

  vyhláška MŽP ČR č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich 

registru, 

  vyhláška MŽP ČR č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci. 

2.2.1 Zákon FS č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění zákona č.296/2007 Sb. 

Dle §31 odst. 5 je organizace povinna zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace podle 

zvláštních zákonů (zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

zákon č. 61/1977 Sb., o lesích), všech pozemků dotčených těžbou a monitorování úložného 

místa (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o 

změně některých zákonů) po ukončení jeho provozu. Sanace pozemků uvolněných 

v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky, přípravy a dobývání (§32). Za sanaci 

se považuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou narušeného území a územních 

struktur. 

Dle §31 odst. 6 je organizace povinna vytvářet danou rezervu finančních prostředků 

k zajištění činností podle odst. 5. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat 

potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním. Tyto rezervy jsou nákladem na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů (§ 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů). 

Dle § 32 odst. 2 je součástí plánů otvírky, přípravy a dobývání vyčíslení předpokládaných 

nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých v souvislosti s plánovanou činností 
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a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků včetně návrhu na výši a způsob vytvoření 

potřebné finanční rezervy ( § 31 odst. 6 a §37a). 

Dle § 32 odst. 4 je organizace povinna vypracovat plány k zajištění nebo likvidaci provozu 

v hlavních důlních dílech nebo lomech. 

Dle § 32 odst. 5 podrobnosti o plánech zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů 

stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. 

§ 32a – Úhrady - Organizace je povinna zaplatit na účet příslušného obvodního báňského 

úřadu roční  úhradu z dobývacího prostoru za každý i započatý hektar plochy dobývacího 

prostoru ve vymezení na povrchu. Výši úhrady z dobývacího prostoru v rozmezí 100 Kč až 

1 000 Kč na hektar, odstupňovanou s přihlédnutím ke stupni ochrany životního prostředí 

dotčeného území, charakteru činnosti prováděné v dobývacím prostoru a jejímu dopadu 

na životní prostředí, stanoví vláda nařízením. 

Dle § 37a odst. 1 je organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků k zajištění 

vypořádání důlních škod. 

Vyjádření rezerv podle § 37a odst. 1 a podle § 31 odst. 6 podléhá schválení příslušným 

obvodním báňským úřadem, který schvaluje též čerpání z těchto rezerv po dohodě 

s Ministerstvem životního prostředí České republiky. Tyto finanční prostředky se ukládají 

na zvláštní vázaný účet v bance a nesmějí být předmětem ručení ani zahrnuty do majetkové 

podstaty podle zvláštního právního předpisu (insolventní zákon), ani nemohou být 

předmětem nařízení a provedení výkonu rozhodnutí. Obvodní báňský úřad si před vydáním 

rozhodnutí o čerpání z těchto rezerv vyžádá vyjádření dotčené obce. 

Dle § 37a odst. 3 musí být žádost o čerpání z rezervy doložena výčtem důlních škod, 

odhadem nákladů na jejich odstranění a časovým průběhem vynakládaní prostředků 

na odstranění důlních škod. Náklady na nezbytné znalecké posudky nese organizace 

(www.cbusbs.cz). 

2.2.2 Právní normy charakterizující ekologické požadavky ostatních oblastí 

Po ukončení hornické činnosti je nutné na daném území, které má být rekultivováno, 

respektovat také právní předpisy a ekologické požadavky dalších zájmových oblastí, které 

2010 21

http://www.cbusbs.cz/


Jana Polanská: Hodnocení dopadů sanačně – rekultivačních činností 
 

jsou v přímém kontaktu s procesem tvorby krajiny. Těmito oblastmi jsou (Neustupa, 

2006): 

  životní prostředí, 

  ochrana přírody a krajiny, 

  ochrana zemědělského a lesního půdního fondu, 

  ovzduší, 

  vodní hospodářství, 

  rekultivační činnost. 

Rekultivační činnost 

V této oblasti je nezbytné úzce navázat na "Regionální územní systém ekologické stability" 

s jeho inovacemi zpracovanými Ústavem územního rozvoje, kde jsou uvedeny stávající 

a navrhované základní prvky ekologické stability území regionu. Dále je nutná návaznost 

na územní plánování v regionu, které se řídí těmito právními normami (Neustupa, 2006): 

  zákon FS č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak 

vyplývá se změn provedených zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb., 

zákonem č. 262/1992 Sb., zákonem č. 43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb., zákonem 

č. 83/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 95/1998 Sb., nálezem 

Ústavního soudu uveřejněným pod č. 96/1998 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem 

č. 151/2000 Sb., zákonem č. 239/2000 Sb. a zákonem č. 59/2001 Sb., 

  zákon PSČR č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ze dne 14. března 2006, 

  vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích 

na výstavbu, 

  zákon PČR č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon) ve znění zákona č. 238/1999 Sb., č. 67/2000 Sb., č. 132/2000 Sb.,č. 76/2002 Sb., 

č. 320/2002 Sb., č. 149/2003 Sb., č. 1/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., 

č. 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 124/2008 Sb. a č. 167/2008 Sb. 
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2.3 Finanční zajištění zahlazování následků hornické činnosti 

Rezervy se tvoří na vrub nákladů a jsou zdrojem na výdaje v budoucnu, tedy 

v následujících účetních obdobích. V ČR se člení na zákonné rezervy, jejichž tvorba je 

výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů a na účetní 

rezervy, které neovlivní základ daně z příjmů a které jsou tvořeny v souladu s postupy 

účtování pro podnikatele. Mezi zákonné rezervy patří rezerva na sanaci včetně rekultivace 

pozemků a rezerva na důlní škody. Jde o základní zdroj financování zahlazování, přičemž 

výše rezervy musí odpovídat potřebám vypořádání důlních škod a potřebám sanace 

pozemků dotčených dobýváním. Obě rezervy jsou vytvářeny podle zákona č. 44/1988 Sb. 

(horní zákon). 

Základním dokumentem pro stanovení rezervy na sanaci je plán otvírky, přípravy 

a dobývání. Výše tvorby rezervy se odvozuje z měrného nákladu na sanaci a rekultivaci, 

což je podíl celkových nákladů na zahlazování a vytěžitelných zásob nerostné suroviny. 

Roční objem tvorby rezervy lze stanovit jako součin měrného nákladu na 1 tunu nerostné 

suroviny a plánovaného objemu těžby, výsledek lze upravit s ohledem na růst cen. Celkové 

náklady jsou taktéž ovlivněny typem navržené rekultivace (lesní, vodní, zemědělská, 

ostatní). 

Čerpání rezervy schvaluje obvodní báňský úřad na základě žádosti těžební organizace, 

která obsahuje projekty jednotlivých ucelených částí sanačních a rekultivačních prací. 

Základním problémem dosavadní právní úpravy, především problému sanace a rekultivace, 

je skutečnost, že tvorba rezervy je účetním postupem bez deponování peněžních prostředků 

určených pro účely rekultivace. Skutečná potřeba financování prací v závěru životnosti 

báňské kapacity pak neodpovídá vytvořeným zdrojům nebo v horším případě zánik těžební 

organizace znamená ponechání nevyřešeného problému v podobě těžební lokality bez 

provedené rekultivace. Tento problém je ovšem znám prakticky ze všech zemí s báňským 

průmyslem. 

V ČR novela zákona ukládá deponovat peněžní prostředky ve výši rezerv na důlní škody 

a sanace včetně rekultivace na zvláštní vázaný účet v bance. Tvorba rezerv je pak výdajem 

(nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze do výše částky převedené 

ve prospěch zvláštního vázaného účtu. Peněžní prostředky z tohoto účtu mohou být 

čerpány pouze na výdaje, na jejichž úhradu byly vytvořeny (Dvořáček, 2004). 
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2.4 Sanační a rekultivační práce 

Pojem sanace se používá pro znovu využití krajiny člověkem a navrácení přírody 

do vytvořené krajiny. Jde o soubor postupů, které mají za úkol zahladit negativní zásahy 

lidské společnosti do přírody. Jedná se o úpravu území postiženého těžbou nerostných 

surovin nebo dočasnou lidskou činností (Stalmachová, 2006). 

O způsobu sanace a rekultivace pozemků po dobývání nerostných surovin v podmínkách 

České republiky spolurozhodují těžař, vlastník pozemku, příslušný obvodní báňský úřad, 

orgán územního plánování, stavební úřad a dále dotčené orgány především na úseku 

životního prostředí. Pokud má sanace a rekultivace vést k všestranné plnohodnotné obnově 

území, je žádoucí, aby se v celém procesu zvýraznila role územního plánování ve spojitosti 

s plány sanace a rekultivace jako prvky komplexní, koncepční a integrující a dále role 

vlastníků příslušných pozemků. I když se sanace a rekultivace v detailu mohou značně 

lišit, existuje v podstatě jen několik základních způsobů z hlediska následného využití: 

  zemědělská půda – do roku 1989 legislativně zcela preferovaný způsob, poté naopak 

prakticky úplně odvržený v důsledku malého zájmu o zemědělskou výrobu na málo 

bonitních půdách, 

  les – do roku 1989 jen tam, kde zemědělská půda nepřipadala v úvahu. Poté naopak 

téměř prvořadý cíl – pokud nebyl zvláštní důvod pro něco jiného, pak to byl les, 

  tzv. ozelenění – do roku 1989 i zpočátku po něm spíše okrajové, nyní se velmi 

rozšiřující, především na úkor zalesňování. Na rozdíl od předchozích dvou cílů nejsou 

požadavky na výsledek nijak legislativně definovány, v čemž lze vidět jisté riziko, 

  spontánní či řízená sukcese – proces, který se v území vždy do jisté míry uplatňoval 

a měl by mít své místo, podle některých názorů by tímto procesem měla být pokryta až 

pětina sanovaného území, 

  mokřady a vodní plochy – před rokem 1989 nemilosrdně zasypávány ve prospěch 

zemědělské půdy, poté se situace zlepšila. Bylo by žádoucí, aby byla zpracována odborná 

studie těžařem, která by řešila optimální množství, lokalizaci a další parametry vodních 

ploch v celém území ovlivněném dobýváním jako podklad pro plány sanace a rekultivace 

a pro územní plánování, 
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  plochy pro novou výstavbu – dosud absolutně podceněný způsob. Území negativně 

ovlivněné dobýváním, vyžadující sanaci a rekultivaci, je specifickým druhem brownfield, 

které má proti ostatním brownfield jednu zásadní výhodu. Tou je právě legislativně jasně 

daná povinnost těžaře provést sanaci a rekultivaci. Současná právní legislativa vytváří 

dostatečné podmínky pro to, aby výsledkem sanace a rekultivace bylo území vhodné pro 

novou výstavbu (Střelec, 2009). 

Dělení rekultivací se provádí podle několika různých hledisek (Stalmachová, 2006):  

Technické 

  terénní úpravy (přesun zemin, ukládání, rozprostírání, hutnění, technická infrastruktura, 

komunikace), 

  zemní práce (využití skryté ornice), 

  je využívána těžká technika: dozery, buldozery, příkopové pluhy, frézy. 

Biologické 

  úprava fyzikálních a chemických vlastností půd (Ph reakce, struktura), hnojení a 

dodávání živin do půd, 

  agrotechnická opatření – kypření, smykování, válcování, 

  důležitá složka je pěstování plodin. 

Podle druhu půdy 

  zemědělské – uplatnění ve vyšších polohách odvalů, výsypek, na vhodně situovaných 

svazích, speciální formy typu: sady, vinice, 

  lesnické: výsadba vhodných porostů, vytváření nové ekologické stability půd a krajiny, 

  vodní (vodohospodářské, hydrické): obnova říčních ekosystémů, úprava a zvyšování 

vodní bilance, ochrana malého oběhu vodního v krajině, 

  rekreační: budování a výstavba rekreačních oblastí (kolem vodních nádrží, nová 

golfová hřiště, letiště, ostatní), 

  ostatní rekultivace - specifické postupy, které řeší rekultivace jinak než výše 

uvedenými způsoby: lovecké prostory, botanické a zoologické zahrady. 
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2.5 Hodnocení vlivů na životní prostředí – EIA 

Proces EIA (z anglického Environmental Impact Assessment) – procedura posuzování 

vlivů na životní prostředí - je popsán v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, v platném znění. Výsledkem procesu může být doporučení záměr 

nerealizovat vůbec, realizovat s určitými podmínkami nebo výsledkem může být navržení 

adekvátních kompenzačních opatření pro zmírnění nevyhnutelných negativních vlivů 

stavby či záměru. 

Tento proces se týká všech velkých průmyslových, dopravních a jiných staveb a záměrů 

(dálnice, továrny, letiště, lomy, elektrárny, přehrady, ale i rybníky, úpravy vodních toků, 

odlesňování apod.) a může být uplatněn při hodnocení vlivů těžební činnosti a výstavby 

nových energetických zdrojů na životní prostředí. Účelem procesu je zjistit, zda jsou 

negativní vlivy zamýšleného záměru společensky přijatelné, neboť určité negativní dopady 

s sebou přináší prakticky veškerá lidská činnost. Pokud převáží negativní vlivy na přírodu, 

lidské zdraví nebo hodnotu krajiny nad ekonomickým či jiným přínosem konkrétního 

projektu, žádný úřad by pro takový projekt neměl vydat povolení. 

Zapojení veřejnosti do procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) je dnes již 

nedílnou součástí úředního povolování a mezinárodně uznávanou praxí. Cílem zapojení 

veřejnosti je nalezení celospolečensky (tj. zároveň ekologicky, sociálně a ekonomicky) 

nejpřijatelnější varianty každého navrhovaného záměru, čímž se předchází možným 

pozdějším konfliktům a škodám. Účast veřejnosti na procesu EIA je proto v zájmu jak 

investora, tak i orgánů veřejné správy. Umožňuje, aby byly za účasti všech dotčených stran 

vyřešeny všechny podstatné potenciální problémy spojené s navrhovaným záměrem 

dostatečně včas před jeho realizací. 

Základním smyslem této procedury vyhodnocování vlivů činností na životní prostředí je 

prevence dalších škod na přírodě a životním prostředí člověka. EIA je velmi účinným 

nástrojem umožňujícím zabránit realizaci projektů, které by nepřípustně poškodily přírodu, 

nebo alespoň vybrat z různých alternativ určitého obecně prospěšného projektu alternativu 

s nejmenšími negativními vlivy na životní prostředí (www.poradna.arnika.org). 

Členění dokumentace EIA patrné z obrázku 2.1 vychází ze Zákona č. 244/1992 Sb. o 

posuzování vlivu na životní prostředí podle § 14 a přílohy části C bodu III. a IV (Lietava, 

2006). 
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Struktura dokumentace EIA 

Vliv na 
obyvatelstvo 

Vliv na 
ekosystémy, 

jejich složky a 
systémy 

Vliv na 
antropogenní 

systémy, jejich 
složky a funkce

Vliv na strukturu 
a funkční využití 

území 

Ostatní vlivy Velkoplošné 
vlivy v krajině 

Opatření 
k prevenci, 

eliminaci účinků
na životní 
prostředí 

Obrázek 2.1.: Struktura dokumentace EIA 

Vliv na obyvatelstvo: 

  zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky, 

  počet ovlivněných obyvatel, 

  narušení faktorů ovlivněných účinky záměru, 

  narušení faktorů pohody. 

Vliv na ekosystémy, jejich složky a systémy: 

  vlivy na ovzduší a klima, 

  vlivy na vodu, 

  vlivy na půdu, území a geologické podmínky, 

  vlivy na flóru a faunu, 

  vlivy na ekosystémy. 

Vliv na antropogenní systémy, jejich složky a funkce: 

  vlivy na budovy, architektonické památky a jiné lidské výtvory, 

  vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy, 

  poškození a ztráty geologických a paleontologických památek. 

Vliv na strukturu a funkční využití území: 

  vliv na dopravu, 
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  vliv navazujících souvisejících staveb a činností, 

  rozvoj navazující infrastruktury, 

  vliv na estetické kvality území, 

  vliv na rekreační využití krajiny. 

Ostatní vlivy: 

  biologické vlivy, 

  vliv hluku a záření, 

  jiné ekologické vlivy. 

Velkoplošné vlivy v krajině: 

  vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území, 

  současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území. 

Opatření k prevenci, eliminaci účinků na životní prostředí: 

  územně plánovací opatření, 

  technická opatření, 

  kompenzační opatření, 

  jiná opatření. 

2.6 Oceňování životního prostředí – principy a metody 

Přírodu, přírodní prostředí a přírodní zdroje lidé odedávna chápali jako něco, co je jim 

svěřeno k využívání, k tomu, aby žili a přežili. Přírodu a její zdroje můžeme v zásadě 

rozdělit na dvě hlavní skupiny. Jednu skupinu tvoří materiální zdroje, vyskytující se 

na zemském povrchu nebo pod ním (půda, vody, lesy, ložiska nerostů, území), které byly 

po staletí předmětem tržních a vlastnických vztahů. Dnes je označujeme jako přírodní 

zdroje. Druhou skupinu tvoří zdroje sloužící jako prostředí a zdroje udržování života. Sem 

patří atmosféra, oceány, sluneční svit a veškeré vazby a genetická pestrost rostlinných 

a živočišných druhů. Tyto zdroje zůstávají mimo rámec ekonomického systému, jsou 

využívány bezplatně a označujeme je jako environmentální zdroje. 
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Oceňování jakéhokoli statku (věci, služby) je obvykle srovnáváním jeho nabídky 

a poptávky, neboli srovnáváním nákladů na vytvoření statku (ceny nabídky) s očekávaným 

prospěchem z jeho užití, neboli ochotou platit (ceny poptávky).  

Mnohem obtížněji je však oceňování těch statků, pro něž trhy neexistují, jako je tomu 

v případě mnoha statků a služeb přírody. Dnes již věda nezvratně ví, že příroda a její 

ekosystémy jsou zcela nezbytnou a nenahraditelnou podmínkou existence života, v logice 

neoklasické ekonomie (která nadále vládne v tržních ekonomikách) však nemají 

ekonomickou hodnotu (Seják, 2002). 

Neoklasická ekonomie vychází při oceňování hodnot statků a služeb přírody, pro něž 

neexistují trhy, ze dvou přístupů: 

1. Hodnotí jejich celkovou ekonomickou hodnotu jako hodnotu určité zásoby 

přírodního kapitálů a přírodních zdrojů, které poskytují užitné a neužitné služby. 

2. Hodnotí ekonomickou hodnotu změny (poškození, znečištění) této zásoby (změny 

kvality životního prostředí) a pokles množství a kvality poskytovaných služeb 

(Seják, 2002). 

Každé hodnocení je vyjádřením lidských preferencí pro nebo proti změnám stavu prostředí 

a jestliže není s environmentální službou nebo produktem spojena žádná lidská vazba, pak 

nemá hodnotu. Environmentální přínosy získané hodnocením zdrojů se mohou rozdělit 

do dvou kategorií: na aktivní hodnoty (využitelné, užitečné) a pasivní hodnoty (neužívané, 

neužitečné), které společně tvoří celkovou ekonomickou hodnotu, jak je dále patrné 

z obrázku 2.2. 

Aktivní hodnoty jsou přínosy odvozené z aktuálního využívání produktů a služeb jako jsou 

například nerostné suroviny, pitná voda a turistika. Pasivní hodnoty jsou vnitřní hodnoty 

prostředí, které sice nejsou spjaty s aktuálním využíváním environmentálních produktů 

a služeb, ale jsou v určité kvalitě důležité pro budoucí generace (Turner, 1993). 

 

2010 29



Jana Polanská: Hodnocení dopadů sanačně – rekultivačních činností 
 

 

Obrázek 2.2: Celková ekonomická hodnota (dle Turner, 1993) 
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K určování ekonomických hodnot environmentálních statků a služeb neoklasická 

environmentální ekonomie v zásadě přistupuje dvojím způsobem graficky znázorněném 

v obrázku č.2.3 (Turner, Pearce, Bateman, 1994): 

  prostřednictvím zjišťování ochoty lidí platit za udržení či zlepšení kvality životního 

prostředí či prostřednictvím ochoty lidí přijímat kompenzaci při zhoršení těchto podmínek 

(preferenční metody), 

  prostřednictvím nepreferenčních přístupů, kdy se jedná o multikriteriální stanovení 

nákladů a rizik souvisejících s externalitami (expertní metody). Zahrnují metody nákladů 

obnovy, nákladů příležitosti, nákladů odvrácení a metodu funkce škod. 

Preferenční metody jsou vysoce subjektivní a ovlivnitelné, ke specifickým problematikám 

se vyjadřují laici na specificky kladené typy otázek. 
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Expertní metody zpravidla reprezentují vyšší úroveň objektivity, zejména využíváním 

metodologického aparátu pozitivních vědních disciplín. I zde sice může být výsledek 

ovlivněn určitým subjektivismem (např. u členů expertního týmu). V zásadě se však jedná 

o metodu založenou na využití dostupných odborných znalostí expertů z daného oboru. 

 

Metody oceňování 
netržních 

přírodních statků 
a externalit

Preferenční 
metody 

Expertní metody

Metody 
souvisejících trhů 

Metody přímého 
zjišťování 
preferencí 

Metody 
ekosystémové 

Metody nákladové Metody hodnocení 
rizik 

Obrázek 2.3: Rámcové rozdělení metod kvantifikace externalit (Turner, Pearce, Bateman, 1994) 

2.6.1 Preferenční metody 

Nepřímé metody 

Mezi metody nepřímého oceňování kvality životního prostředí zařazujeme Metody 

odhalených preferencí nazývané také Metodami „souvisejících trhů“ uvedené v tabulce 

2.1, které zkoumají chování (preference) lidí na trzích souvisejících s životním prostředím. 

Tyto metody usilují o ocenění netržního statku odvozením z cen na souvisejících trzích, tj. 

na trzích, které jsou nějak spjaté s oceňovaným netržním environmentálním statkem či 

službou. 

Metoda hedonického oceňování uvedená v tabulce 2.1 se snaží odvodit ocenění ze 

skutečného chování lidí na trzích. Její použití je však obvykle spojeno s přijetím řady 

předpokladů, které obvykle nejsou blíže testovány. Produkt / služba se chápe jako soubor 

charakteristik a každé z nich je možné přidat hodnotu. Předpokládá se existence trhu 

s obchodovatelným zbožím, jenž je ovlivněn netržními statky životního prostředí. Oceňuje 

se ekonomická hodnota environmentální služby, jež přímo ovlivňuje tržní cenu určitého 

produktu. Například ceny bydlení odrážejí hodnotu atributů prostředí (Seják, 2002). 

2010 31



Jana Polanská: Hodnocení dopadů sanačně – rekultivačních činností 
 

 
Tabulka 2.1: Klasifikace technik používaných pro oceňování životního prostředí (dle OECD, 2000)  

Metody založené na preferencích jednotlivce 

Nepřímé Přímé 

Metoda cestovních nákladů Metoda souvisejících trhů 

Metoda nákladů na odvrácení Metoda tržních cen 

Metody hedonického oceňování Metoda reprodukčních nákladů 

Metoda podmíněného uspořádání Metody kontingentního oceňování 

Metoda experimentů s výběrem  

Metody založené na preferencích expertů či zájmové skupiny 

Nepřímé Přímé 

Metoda absolutního ocenění Multikriteriální analýza 

Metoda Delphi  

kde 

Odhalené preference 

Stanovené preference 

Přímé metody 

Přístup přímých metod spočívá v přímém dotazování (odhalování preferencí) lidí, kolik 

jsou ochotni zaplatit za určité zlepšení životního prostředí. Tyto metody jsou známy jako 

Metody stanovených preferencí neboli Metody kontingentního oceňování. Tyto metody 

patří k nejčastěji používaným metodám netržního oceňování a reagují na absenci tržních 

informací o spotřebitelských preferencích tím, že na základě analýzy ochoty platit a ochoty 

přijímat kompenzace se konstruují hypotetické preference, například ochota platit za 

ochranu určité oblasti. Užitečnost metod spočívá v odhalování síly individuálních 

preferencí. Na druhé straně se jedná o hypotetické a nikoli skutečné oceňování, a proto 

není nijak zaručeno, že ex ante projevené preference lidí budou odpovídat jejich 

skutečnému následnému chování, když budou muset skutečně platit (Seják, 2002). 

Experiment patří k této skupině metod a v ekonomii je považován za jeden z hlavních 

prostředků ověřování určitých hypotéz (např. ocenění). Metoda experimentu je ale časově 

a finančně velice nákladná záležitost, a proto je využívána spíše nahodile. 
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2.6.2 Expertní metody 

Hessenská metoda umožňuje rozšířit pojetí ekonomické hodnoty i o aspekt vnitřní hodnoty 

životního prostředí, což je umožněno oceňováním nikoli prostřednictvím spotřebitelů, 

nýbrž prostřednictvím ekologů, kteří mají relativně nejlepší poznatky o vnitřní hodnotě 

životního prostředí. Tato metoda bere v úvahu ekologickou kvalitu biotopů v kombinaci se 

zjištěnými náklady na skutečně vykonanou revitalizaci a skutečně vykonaná kompenzační 

opatření.  

Hessenská metoda je ve spolkové zemi SRN Hessensku rozvíjena již téměř 20 let, je 

dovedena do podoby konkrétních poplatků za ztrátu (a dotací za zlepšení) ekologických 

funkcí území. Nejnověji je Hessenská metoda doporučena rovněž Bílou knihou Komise ES 

o environmentální odpovědnosti k hodnocení škod na biodiverzitě (Seják, 2002).  

2.7 Ekonomické hodnocení ekologických funkcí území 

Environmentální ekonomie rozeznává dvě hlavní funkce přírody vůči společnosti. První je 

funkce ekologická, protože poskytuje prostředí pro vznik a udržování života čili 

životadárná funkce a funkce esteticko-krajinná. Dále plní funkci ekonomickou, protože 

slouží jako zásobárna ekonomicky využívaných přírodních zdrojů a asimiluje odpady 

z ekonomických aktivit. 

Hessenská metoda 

Z hlediska oceňování ekologických funkcí území byl jako nejvhodnější zvolen metodický 

postup uplatňovaný v Hesensku (spolková země Německa), kde je od roku 1992 součástí 

legislativy na ochranu životního prostředí a je v ČR nazývána Hessenskou metodou.  V ČR 

byla expertní metoda poprvé použita v rámci řešení výzkumných projektů Ministerstva 

životního prostředí v letech 1998-99.  

Tento postup rozčleňuje veškeré území státu do biotopů (podle zákona 114/1992 Sb., 

biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin 

a živočichů) a tyto biotopy jsou oceněny podle úrovně svých ekologických funkcí a 

nákladů nutných na obnovu takových funkcí. 

Hodnota pro určitý biotop byla získána z hodnocení osmi ekologických a ekonomických 

faktorů či charakteristik, každý o rozsahu od jednoho do šesti bodů: 
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1. zralost (matureness) E: Entwicklungsgrad des Biotoptyps, 

2. přirozenost (naturalness) N: Natürlichkeit des Biotoptyps, 

3. diverzita struktur (diversity of structures) SV: Strukturvielfalt des Biotoptyps, 

4. diverzita druhů (diversity of species) AV: Artenvielfalt des Biotoptyps, 

5. vzácnost biotopů (rareness of biotopes) SB: Seltenheit des Biotoptyps, 

6. vzácnost druhů těchto biotopů (rareness of species of this biotopes) SA: Seltenheit 

auf dem Biotoptyp üblicherweise vorkommenden Pflanzen- und Tierarten, 

7. citlivost (zranitelnost) biotopů (sensibility [vulnerability]of biotopes) EB: 

Empfindlichkeit des Biotoptyps, 

8. ohrožení množství a kvality biotopů (threat on number and duality of biotopes) UE: 

Ungünstige Entwicklungstenddenz der Häufigkeit und Qualität des Biotoptyps. 

Součet bodů za prvé čtyři charakteristiky byl násoben součtem bodů za druhé čtyři 

charakteristiky a výsledný počet vztažen k maximálně možnému počtu bodů (576) je 

násoben 100. 

Získaný počet bodů pro každý biotop (v podmínkách Hesenska, srovnatelných s ČR, to je 

škála 3-80 bodů) byl převeden do peněžní podoby násobením bodu průměrnými náklady 

obnovení přírodních struktur (0,62 DM/hodnotový bod je tedy hodnotou průměrných 

nákladů) (Seják, 2004). 

2.8 Externality 

Externality z hornické činnosti uvedené v obrázku 2.4 lze členit na negativní a pozitivní. 

Z klasifikačního hlediska můžeme dále externality dělit na: 

  Relevantní externality  

Externalita není relevantní, pokud zasažený subjekt je vůči externalitě lhostejný. Pokud 

zasažený subjekt chce snížit úroveň externality, pak je externalita relevantní. 

  Pareto relevantní externality 

V případě, že odstranění externality vede k Paretovu vylepšení, jedná se o Pareto 

relevantní externalitu. Paretovo vylepšení je situace, v níž bude možné podniknout takovou 

akci, že zasažený subjekt je bohatší, aniž by si původce externality výrazně pohoršil. 
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  Statické a dynamické externality 

Statická externalita znamená, že činnost původce externality vůči ostatním přesahuje určitý 

rámec. Dynamická externalita se týká dopadů, jež se promítnou v budoucnu. 

  Peněžní (pekuniární) externality 

V tomto případě se externalita týká vysokých cen nebo snížení nákladů. Například nová 

firma zvýší nájemní cenu pozemků (Šimíčková, 1998). 

 

Externality z hornické 
činnosti 

Externality negativní Externality pozitivní 

Externality ze záboru území Externality z vlastní těžební 
činnosti 

Obrázek 2.4: Externality z hornické činnosti (dle Šimíčkové, 1998) 

Jelikož nelze spoléhat na soukromé řešení externalit, je nutné, aby se dopady externalit 

řešily prostřednictvím státních zásahů. I když je obtížné navrhnout míru státních zásahů, 

vláda musí zabraňovat především vzniku těch nejhorších externalit, které tržní 

mechanismus vytváří. Mezi hlavní státní zásahy v oblasti externalit patří především 

(Šimíčková, 1998): 

  zákonná omezení, 

  pokuty a poplatky (ekologické daně), 

  systém vlastnických práv, 

  regulační předpisy a nařízení (emisní, imisní a koncentrační limity), 

  dotace na omezování negativních externalit (motivační účinek). 
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2.8.1 Negativní externality 

Negativní externality celkem jsou pak součtem negativních externalit ze záboru území 

a z vlastní těžební činnosti (Pěgřímek a kol., 2005). 

Externality ze záboru území 

Externalita se vypočítá dle vzorce 1: 

         (1) 

kde Ez …. externalita ze záboru pozemku [Kč.t-1] 

A …. průměrná bodová hodnota území před těžbou [b.m-2] 

B …. průměrná bodová hodnota území následné krajiny [b.m-2] 

P …. celková plocha území zasaženého bánskou činností, tj. vlastního těžebního 

lomu, vnějších výsypek a povrchových objektu těžebního závodu [m2] 

k …. hodnota bodu v Kč pro směnný kurs koruny ve vztahu k EUR [ks = Kč.b-1] 

nebo v paritě kupní síly [kp = Kč.b-1] 

Qc …. celková těžba uhlí za hodnocené období [t] 

Bodové hodnoty dílcích ploch pro stanovení bodové hodnoty A, B jsou převzaty 

ze „Seznamu hodnot biotopu“ dle Hessenské metody.  

S ohledem na skutečnost, že externalita v případe jejího finančního uplatnění zatěžuje 

výrobní náklady obdobně jako energie, materiál, mzdy atd., které do tuzemských 

výrobních nákladu vstupují v hodnotách odpovídajících domácí cenové úrovni, je i pro 

vyjádření externality rozhodující její hodnota v paritě kupní síly (Pěgřímek a kol., 2005). 

Externality z vlastní těžební činnosti 

Tyto externality vznikají působením povrchové a hlubinné těžby a provozovaných vnějších 

výsypek na okolí. Mohou tak vznikat externality, nepodchycené v externalitách ze záboru 

území: 

- ovlivněním horninového prostředí, 

- ovlivněním ovzduší, 
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- ovlivněním hlukového pozadí, 

- vlivem na kvalitu vod, 

- vlivem seismických účinku při trhacích pracích na okolí, 

- vlivem na stabilitu území v předpolí lomu a výsypek. 

Detailní rozbor, provedený na vybrané těžební lokalitě v rámci již zmíněné práce, 

prováděné v letech 1998-99 pro Ministerstvo životního prostředí prokázal, že kvantifikovat 

tyto externality exaktně pro každý druh odděleně je velice problematické, ne-li nemožné. 

Za této situace se jako podstatně schůdnější jeví řešení, při kterém se hodnota negativní 

externality z těžební činnosti stanoví jako roční poplatek na měřitelnou jednotku, tj. 

lomovou těžbu vyjádřenou v tunách těžby. 

Z tohoto hlediska se nabízí možnost stanovení takovéhoto poplatku formou poplatku 

z plochy záboru pozemku, odpovídající ploše otevřeného lomu, vnějších výsypek 

a povrchového závodu, vypočteného pomocí Hessenské metody. Na rozdíl od poplatku 

ze záboru území, není výpočet prováděn z plochy odpovídající celkové životnosti lomu, ale 

pouze z plochy, odpovídající průměru času trvání skutečné provozní plochy otevřeného 

lomu, provozovaných vnějších výsypek a povrchového závodu. Tento průměrný čas 

záboru je zvýšen (z důvodu souběhu rekultivační činnosti s vlastní těžební činností) 

o polovinu průměrné doby, potřebné na rekultivaci území (8-12 let podle typu rekultivace), 

tj. o 4-6 let. 

Vlastní výpočet se pak provede podle vzorce (2): 

         (2) 

kde Et …. externalita z těžební činnosti [Kč.t-1] 

A …. průměrná bodová hodnota za celou životnost lomu před zásahem [b.m-2] 

B …. průměrná bodová hodnota činného lomu, vnějších výsypek a povrchového 

závodu po zásahu [b.m-2] 

P …. celková plocha území bánské činnosti za celou životnost lomu (plocha těžby, 

vnějších výsypek, povrchového závodu) [m2] 

Qc ….celková těžba uhlí za životnost lomu [t] 

k …. hodnota 1 bodu [Kč.b-1] 
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kt …. koeficient průměrné délky trvání záboru dle vztahu 

          (3) 

kde t1 …. čas trvání provozu otevřené jámy, zvýšený o 6 let 

TØ … průměrný čas záboru, zohledňující velikost jednotlivých dílčích ploch 

a skutečný čas jejich využívání pro bánské účely, zvýšený o polovinu průměrné 

doby rekultivace, tj. o 4-6 let podle typu rekultivace 

potom 

          (4) 

kde Pi .. plocha jednotlivých dílčích provozovaných ploch, tj. plocha vlastní těžby, 
vnějších výsypek a povrchového závodu [m2] 

ti … čas trvání provozu na dílcích plochách P1..i, zvýšený o 4-6 let 

dle typu rekultivace [roky] 

P … celková plocha bánské činnosti P1 + P2 + …Pi [m2] 

Negativní externality celkem jsou pak součtem negativních externalit ze záboru území 

a z vlastní těžební činnosti (Pěgřímek a kol.,  2005). 

2.8.2 Pozitivní externality 

Jako pozitivní externality vznikající při lomovém dobývání hnědého uhlí je možno označit: 

– zvýšení asimilační kapacity pro odpady, 

– multiplikační efekty v jiných odvětvích a službách, 

– pozitivní vliv na zahraniční obchodní bilanci státu. 

Poslední dvě jmenované externality nemají přímý vztah ke škodám na přírodě a krajině 

a jejich pozitivní vliv se projevuje téměř výhradně v hospodářské oblasti. Naproti tomu 

u externality vznikající zvýšením asimilační kapacity pro odpady, je pozitivní vliv 

na přírodu a krajinu prokazatelný a její zahrnutí do externalit z báňské činnosti 

opodstatněné. Tato externalita vzniká tím, že pro vytváření skládek odpadu není nutný 
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nový zábor a následná devastace dosud nedotčeného území provozem skládky, ale využijí 

se plochy, devastované předchozí činností lomu. 

Pro kvantifikaci této externality je využita Hessenská metoda, přičemž její hodnota je 

stanovena podle plochy skládky a průměrné bodové hodnoty odpovídající plochy báňské 

činnosti před zásahem dle Hessenské metody podle vzorce 5. 

         (5) 
kde Eo …. externalita ze zvýšení asimilační kapacity pro odpady [Kč.t-1] 

A …. průměrná bodová hodnota území pro báňskou činnost dle hessenské metody, 

totožná s hodnotou použitou pro výpočet Ez [b.m-2] 

Ps …. plocha určená pro skládku odpadu [m2] 

Qc …. celková těžba uhlí za hodnocené období [t] 

k …. hodnota 1 bodu [Kč.b-1] 

2.8.3 Celkové vyjádření externalit 

Výsledná hodnota externality za danou  lokalitu E je tedy součtem dílcích specifikovaných 

externalit podle vzorce 6: 

  ze záboru pozemku Ez 

  z vlastní těžební činnosti Et 

  ze zvýšení asimilační kapacity pro odpady Eo 

E   Ez   Et   E0         (6) 

Závěrem je možno konstatovat, že popsaná metodika pro hodnocení externalit z lomové 

těžby hnědého uhlí plně vyhovuje a je použitelná nejen pro lomové dobývání i jiných 

surovin, ale také pro hlubinné dobývání (Pěgřímek a kol., 2005). 

2.8.4 Aplikační program výpočtu externalit Hessenskou metodou 

Vývoj výpočetního programu sledoval v první řade maximální zjednodušení zadávání 

vstupních dat se snížením možností vnesení chyb a s minimálními nároky na obsluhu. 
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Vývoj tohoto programu byl průběžně konzultován  a postup zadávání i vlastního výpočtu 

byl několikrát přepracován a zjednodušován na základě testování obslužnosti. V každé fázi 

jsou k dispozici okénka stručné nápovědy, reagující na pohyb myši (hints) a napomáhající 

při rozhodování či určení požadovaného údaje (Pěgřímek a kol., 2005). 

2.9 Historie lokalit s ukončenou těžbou 

2.9.1 DIAMO s.p. – organizace, která realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, 

rudného a uhelného hornictví v České republice – zaměření na lokalitu s hlubinnou 

těžbou uhlí v OKR. 

DIAMO, státní podnik realizuje útlumový a sanační program, který je v souladu se státní 

politikou postupného zlepšení kvality životního prostředí a odstraňování starých 

environmentálních zátěží, a který je financován státem. Tvoří jej v Moravskoslezském 

kraji především:  

  Likvidační a sanační práce po těžbě černého uhlí v utlumené části Ostravsko-

karvinského revíru, zahájené v roce 1991 a převzaté od OKD, a. s. Ostrava v roce 2002.  

  Sanace ekologické zátěže po rafinérské výrobě bývalého státního podniku OSTRAMO 

v Ostravě, převzaté v roce 1997.  

Odštěpný závod Odra 

Odštěpný závod ODRA vznikl jako nástupnická organizace uzavíraných dolů Šverma, 

Heřmanice, Ostrava a Odra, tj. dolů z ostravské části revíru, ke kterým byl k 1. 1. 1998 

organizačně začleněn Důl J. Fučík a 1. 7. 1999 byly připojeny závody František a Paskov 

z karvinské části a jižní části revíru. K 1. 1. 2002 byl odštěpný závod ODRA prodejem 

části OKD,  a. s. v souladu s usnesením vlády č. 453/2001 převeden na DIAMO, státní 

podnik. K 1. 1. 2004 byla k odštěpnému závodu ODRA prodejem části OKD, a. s. v 

souladu s usnesením vlády č. 1128/2003 přičleněna lokalita Barbora.  

Organizační změnou byl k 1. 2. 2007 zrušen odštěpný závod SAP (Sanační práce) 

a začleněn jako středisko Laguny do organizační struktury odštěpného závodu ODRA. 

Odštěpný závod ODRA se nachází ve stádiu pokročilého útlumu těžby a organizačně se 

skládá ze středisek Důl, Povrch a Laguny a odborných úseků řízení vedoucího odštěpného 
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závodu, náměstka pro výrobu, techniku a ekologii a náměstka pro ekonomiku 

a personalistiku.  

Středisko Povrch spravuje všechny areály bývalých dolů v ostravské a petřvaldské dílčí 

pánvi a jižní části revíru – bývalý Důl Paskov s ukončenou „technickou likvidací dolu". 

Středisku Důl zůstaly v jmenovaných pánvích areály Jeremenko a Žofie vyobrazené 

na obrázku 2.5 (tj. areály s vodními jámami) a v karvinské dílčí pánvi areál Barbora s 

dosud nezlikvidovaným hlavním důlním dílem. Středisko Laguny spravuje areál skládky 

odpadů tzv. Laguny OSTRAMO (www.diamo.cz).  

2.9.2 Důl Žofie – Orlová - Poruba 

Dobývací práce byly prováděny v ostravských i karvinských slojích v ležmém, šikmém 

i strmém uložení, přičemž byla použita řada dobývacích metod a bylo dosaženo mnoha 

vynikajících výsledků. V ležmém uložení byly postupně využívány různé druhy 

mechanizace včetně různých druhů a typů šramacích strojů, kombajnů a výztuží. 

Významné místo zaujímal úsek technického rozvoje, kde vznikly nebo byly upravovány 

na místní podmínky různé druhy výztuží, strojů a zařízení. 

 
Obrázek 2.5: Důl Žofie v Orlové Porubě (foto: Polanská, 2010) 

V roce 1962 byl Důl Žofie na obrázku 2.6 připojen k Dolu Čs. Pionýr a v roce 1970 byl 

Důl Čs. pionýr připojen k Dolu Julius Fučík, čímž vznikl velkodůl, který měl 6 závodů, 

z toho 5 důlních a jeden povrchový úpravárenský komplex. 
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Obrázek 2.6: Důl Žofie v době svého provozu (foto: www.zdarbuh.cz) 

 
Obrázek 2.7: Důl Žofie v současnosti (Polanská, 2010) 

Od 1.1.1995 byl zahájen útlum na zbývající části Dolu Julius Fučík s plánovaným 

ukončením těžby v červnu 1995. V průběhu dalšího období však docházelo k prodlužování 

těžby a těžba pokračovala v roce 1995, dále 1997 a definitivně byla ukončena v únoru 

1998. Po ukončení těžby na Dole Julius Fučík již pokračovaly jen likvidační práce v dole 

a na povrchu v rámci útlumového programu (www.zdarbuh.cz). V současnosti je těžební 

věž Dolu Žofie zachována jak je vidět na obrázku 2.7, areál oplocen a důl pod správou 

Diamo, s.p.  
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2.10 Shrnutí současného stavu poznání 

Příznivé výsledky, kterých dosáhneme restitucí poddolované krajiny, sanací recentních 

prvků hornické krajiny, jsou mnohostranné. Představují vždy určité obohacení krajiny, 

neboť zeleň biologických rekultivací, poklesové kotliny, sanované výsypky nebo 

převýšené, nad úrovňové odvaly představují kladný prvek tvorby krajiny vylepšením jejího 

mikroklimatu, vodních poměrů, zajištěním proti vodní a větrné erozi, snížením nebezpečí 

samovznícení hlušin a v neposlední řadě i vytvořením útočiště a úkrytu zvěři, jako např. 

areál Dolů Šverma a Fučík, což nebylo doceněno. Odvaly uvedených dolů představují 

nesporně zimní oázy, které zvěř vyhledává proto, že jejich povrch je i v zimě převážně bez 

sněhu a méně promrzlý a porostlý zelenou trávou (Jiřík, 1968). 
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3 Cíle práce 

Vzhledem k dosavadním poznatkům byly vytyčeny tyto cíle disertační práce: 

1. Analýza dopadů hornické činnosti na funkci přírody a krajiny v území 

dotčeném bývalou hornickou činností – zhodnocení stavu před těžbou 

a po rekultivaci. 

2. Srovnávací analýza postupů Hessenské metody v krajině exploatované 

dobýváním nerostných surovin. 

3. Hodnocení externalit ve volné krajině využitím Hessenské metody. 

4. Hodnocení pozitivních externalit ve vztahu k vývojovým trendům sanačních 

ploch a jejich zonaci v kulturní krajině ovlivněné exploatací nerostných 

surovin (dle Stalmachové, 2003). 

Výsledkem práce by mělo být ověření a modifikace metodiky pro výpočet externalit 

ve vztahu k vlivům těžby nerostných surovin na území a krajinu. 
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4 Metodické postupy řešení práce 

Úkolem této disertační práce bylo ověření a modifikace metodik pro výpočet externalit 

ve vztahu k vlivům těžby nerostných surovin na území a krajinu. Modifikace metodik byla 

zaměřena na hodnocení území a krajiny v podmínkách České republiky, kde má těžba 

nerostných surovin již dlouholetou tradici, a tudíž je potřeba hodnotit kulturní krajinu 

ovlivněnou lidskou činností již po dobu desítek až stovek let. Počáteční stav mnoha 

narušených lokalit je nedokonale popsán a zdokumentován, a proto stávající metodiky 

oceňování životního prostředí, které pro své vyjádření vyžadují data popisující narušené 

území před počátkem těžby, jsou nevyhovující. Pro účely ověření metodik pro výpočet 

externalit jsme se právě zaměřili na lokalitu, která je těžbou postižena již od minulého 

století, a proto určit její stav před počátkem těžby je obtížné z důvodu nedostatečných 

výzkumů a popisů dané oblasti. Modifikace metodik se zaměřuje na stav území 

po skončení rekultivačních prací a oceňuje funkční potenciál daného území a krajiny pro 

potřeby lidské společnosti s požadavkem zachování trvale udržitelného rozvoje dané 

oblasti. Nově navrhovaná metodika výpočtu externalit umožňuje ocenit vznikající hodnotu 

rekultivačních prací narušeného území, a tím ovlivnit výběr sanačních a rekultivačních 

prací vedoucích ke vzniku pozitivních externalit, které jsou dnes v podvědomí společnosti 

opomíjené, hlavně z důvodů negativních postojů lidské společnosti k těžbě samotné. 

Z tohoto důvodu možnost výpočtu pozitivních externalit v mnoha stávajících metodikách 

úplně chybí. 

V rámci cíle byly stanoveny tyto úkoly a způsoby řešení: 

4.1. Vytipování reprezentativního území s ukončenou sanací a rekultivací: 

  DIAMO s.p. – organizace, která realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, 

rudného a uhelného hornictví v České republice – zaměření na lokalitu s hlubinnou 

těžbou uhlí v OKR. 

4.2. Zhodnocení stavu území před těžbou z hlediska krajinných prvků a druhové  

rozmanitosti (diverzity). 
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4.3. Zhodnocení stavu území před rekultivací z hlediska krajinných prvků a druhové  

rozmanitosti (diverzity). 

4.4. Zhodnocení stavu území po rekultivaci z hlediska krajinných prvků a druhové 

rozmanitosti (diverzity). 

4.5. Zhodnocení cílové rekultivace lokality, její ekonomická náročnost a ekologická 

hodnota. 

4.6. Srovnání cílové rekultivace se stavem před těžbou. 

4.7. Srovnávací analýza postupů Hessenské metody v krajině exploatované dobýváním 

nerostných surovin. 

4.8. Hodnocení externalit ve volné krajině využitím Hessenské metody. 

4.9. Hodnocení pozitivních externalit ve vztahu k vývojovým trendům sanačních ploch 

a jejich zonaci v kulturní krajině exploatované těžbou nerostných surovin. 

4.1 Vytipování reprezentativního území s ukončenou sanací  

a rekultivací  

DIAMO s.p. – organizace, která realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a 

uhelného hornictví v České republice – zaměření na lokalitu s hlubinnou těžbou uhlí 

v OKR – lokalita Dolu Žofie v Orlové-Porubě – oblast dobývacího prostoru a odvalu. 

Počátky dobývání černého uhlí v ložiskovém území petřvaldské dílčí pánve a přilehlé části 

Orlové o rozloze 46,16 km2 se datují okolo roku 1835. V této době se jednalo o kutací 

práce pomocí šachtic v oblastech, kde sloje byly uloženy velmi mělce pod povrchem. Tak 

byly položeny základy budoucích Dolů Žofie (1835), znázorněn na obrázku 4.1, a Evžen 

(1836).  
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Obrázek 4.1: Těžní věž Dolu Žofie (foto:J. Polanská, 2010) 

Těžba na Dole Žofie byla zahájena v roce 1874 a ukončena v lednu 1995. Za dobu provozu 

bylo vytěženo více než 44 mil. tun odbytové těžby. Nejvyšší těžby bylo dosaženo v roce 

1978, a to 942 638 tun odbytové těžby, t.j. 3 458 t/den (www.zdarbuh.cz). 

4.2 Zhodnocení stavu území před těžbou z hlediska krajinných prvků 

a druhové rozmanitosti (diverzity) 

Vybrané oblasti sledovaného území budou hodnoceny podle starých a dostupných 

materiálů. Hlavními zdroji informací bude dostupná literatura, vybrané mapy z archivu 

katastrálních úřadů, realizované expertízy na daných územích a technické zprávy týkající 

se vlastních rekultivačních akcí. Z dostupných materiálů budou vyňaty informace o těchto 

územích, o umístění staveb a vlivech hornické činnosti, dostupné informace o výskytu 

krajinných prvků a významných krajinných prvků jakož i stručná charakteristika druhové 

rozmanitosti (diverzity). 

Krajinné prvky 

Krajinné prvky jsou charakterizovány jako jevy v krajině, které vznikly spolupůsobením 

člověka a přírodních faktorů na krajinné složky. Krajinné prvky jsou vyjádřením 
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prostorových vztahů a obsahu druhotné struktury krajiny, přičemž složky vyjadřují náplň 

a obsah krajiny v rámci její prvotní struktury (Růžička, 2000).  

Lze konstatovat, že termín krajinná složka se používá v souvislosti s primární krajinnou 

strukturou, tj. ta, která je původní, člověkem neovlivněná (zařazujeme sem abiotické prvky 

geosystému jako geologický podklad a substrát, půdy, reliéf, vodstvo, ovzduší). Podle 

původnosti sem patří i původní vegetace, taková se však prakticky u nás nenachází a 

termín krajinný prvek používáme v souvislosti s druhotnou krajinnou strukturou, která 

v současné době vyplňuje zemský povrch (Miklós, Izakovičová, 1997). Druhotnou 

krajinnou strukturou pak tvoří soubory člověkem ovlivněných přirozených a člověkem 

částečně anebo úplně pozměněných dynamických systémů, stejně jako nově vytvořené 

umělé prvky (Růžička, Růžičková, 1973). Krajinné složky jsou pak v současné krajině 

překrývány krajinnými prvky. 

Významné krajinné prvky 

Výskyt významných krajinných prvků (VKP), což jsou ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení 

její stability, bude ověřen z dostupné literatury. Významnými krajinnými prvky jsou 

ze zákona všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou 

jimi jiné části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje pověřený obecní 

úřad (jakožto místně příslušný orgán ochrany přírody), zejména mokřady, stepní trávníky, 

remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené 

skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů 

včetně historických zahrad a parků . 

Registrace VKP se provádí zápisem do seznamu (tzv. Ústředního seznamu ochrany 

přírody). Zápis obsahuje soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením 

jejich vlastníků a nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení, popřípadě 

o výsledku zrušení a zákres v mapách přiměřeného měřítka (www.drusop.nature.cz). 

Druhová rozmanitost (diverzita) 

Druhová rozmanitost společenstva se posuzuje především podle dvou hledisek: druhová 

bohatost (podíl mezi počtem druhů a počtem jedinců) a vyrovnanost (poměrné zastoupení 
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jedinců mezi všemi druhy). Dle některých studií existuje vztah mezi druhovou bohatostí 

a vyrovnaností, ve smyslu čím je vyšší diverzita v ekosystému, tím je ekosystém 

stabilnější, jiné studie a příklady tento vztah vyvracejí (www.ekolink.cz). 

4.3 Zhodnocení stavu území před rekultivací z hlediska krajinných 

prvků a druhové rozmanitosti (diverzity) 

Stav hodnocených oblastí lokalit před započetím rekultivačních prací bude popsán 

z dostupných archivovaných materiálů a technických zpráv, a to také z plánu sanace 

a rekultivace, který popisuje rekultivaci odvalu a navrhuje odlišné varianty řešení 

rekultivace postiženého území. Lokalita Dolu Žofie náleží k lokalitám s ukončenou sanací 

a rekultivací, a proto informace potřebné k hodnocení daného území a krajiny budou 

čerpány z dostupných literárních pramenů, vybraných spisů a map uložených v archivech 

katastrálních úřadů, materiálů popisujících realizované expertízy na daných územích 

a z technických zpráv týkajících se vlastních plánovaných rekultivačních akcí. Mezi 

žádané informace řadíme údaje o vlastním řešeném území, jeho vodohospodářských 

poměrech, přehledu vegetačních poměrů, krajinné zeleně, dostupné informace o výskytu 

krajinných prvků a významných krajinných prvků, jakož i stručná charakteristika druhové 

rozmanitosti (diverzity). 

4.4 Zhodnocení stavu území po rekultivaci z hlediska krajinných 

prvků a druhové rozmanitosti (diverzity) 

Zhodnotit stav území Dolu Žofie po ukončení rekultivačních prací je možný terénním 

průzkumem daných území lokality, jakož i čerpáním informací potřebných pro hodnocení 

daných území z dostupných materiálů a technických zpráv vztahujících se k dané lokalitě. 

Hodnocení a ocenění rekultivovaného území vyžaduje dostupnost mnoha dat abiotických, 

biotických a společenských faktorů, jejichž hodnoty lze získat převážně realizováním 

odborně zaměřených expertíz a terénních průzkumů dané lokality. Jako dodatečný zdroj 

informací můžeme použít dostupnou odbornou literaturu vztahující se k dané lokalitě, 

mapové podklady zobrazující danou lokalitu a technické zprávy týkající se vlastních 

sanačně - rekultivačních prací. Tyto materiály nám poskytnou informace se zaměřením 
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na půdní vlastnosti, kvalitu povrchové vody, vegetační kryt, zoologickou charakteristiku, 

zónu území, vyskytující se přírodní zdroje a společenské funkce daného území. 

4.5 Zhodnocení cílové rekultivace lokality, její ekonomická náročnost 

a ekologická hodnota 

Cílová rekultivace dané lokality bude hodnocena dle druhu rekultivace, časové a finanční 

náročnosti. Rekultivace dané lokality nemohou být porovnávány s jinými rekultivacemi, 

protože každá rekultivace je pro danou lokalitu jedinečná a v praxi se nikdy nesetkáme se 

stejnými nároky na rekultivaci daného postiženého území. 

Popis plánovaných činností a cílů rekultivace je vždy v souladu s předpokládaným 

využitím lokality daného územního obvodu.  

Ekonomická náročnost rekultivačních akcí bude hodnocena ve vztahu a možnostem dané 

těžební společnosti, která dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství v platném znění musí tvořit rezervu na následnou sanaci a rekultivaci těžbou 

postiženého území. Jednotlivé nákladové položky rekultivačních prací budou označeny 

a bude stanovena finanční náročnost dané rekultivace.  

4.6 Srovnání cílové rekultivace se stavem před těžbou 

Každý zásah do životního prostředí je pro přírodu zátěží. Lidská společnost se v posledních 

letech zabývá otázkou trvale udržitelného rozvoje životního prostředí čím dál častěji, ale 

uvědomuje si, že antropogenními vlivy vznikají v přírodě zásahy, které mohou, ale nemusí 

být nahraditelné. Báňská společnost se s použitím sanačních a rekultivačních projektů 

snaží přírodě navrátit pozměněné funkce. Cílové rekultivace daných území významně 

ovlivní území a krajinu, včetně všech funkcí. Vlivy rekultivačních prací na složky půdy, 

vody, ovzduší, flóry, fauny a ekosystému budou popsány a porovnány s dostupnými 

informacemi o daném území před zahájením těžební činnosti. 
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4.7 Srovnávací analýza postupů Hessenské metody v krajině 

exploatované dobýváním nerostných surovin 

Možnosti kompenzování externalit jsou deklarovány a zkoumány pomocí netržních 

principů hodnocení. Samo aplikování tohoto principu přímo i nepřímo zdůrazňuje 

problematičnost objektivního a měřitelného vyjádření externalit (Pěgřímek a kol., 2005). 

Oceňování jakéhokoli statku (věci, služby) je obvykle srovnáváním jeho nabídky 

a poptávky. Může být ale také srovnáváním nákladů na vytvoření statku s očekávaným 

prospěchem z jeho užití, neboli ochotou platit (Seják, 2002). 

Mnohem obtížněji je však oceňování těch statků, pro něž trhy neexistují, jako je tomu 

v případě mnoha statků a služeb přírody. Dnes již věda nezvratně ví, že příroda a její 

ekosystémy jsou zcela nezbytnou a nenahraditelnou podmínkou existence života. Cílem 

dnešní společnosti je tuto hodnotu charakterizovat, hodnotit a ocenit nově vznikajícími 

tržními principy. 

4.8 Hodnocení externalit ve volné krajině využitím Hessenské metody 

Hessenská metoda 

Jádrem metody je multikriteriální hodnocení biotopů, vyjádřené relačním bodovým 

systémem a dlouhodobé ocenění společenských nákladů na revitalizační opatření 

související s obnovou krajiny. Bodové ohodnocení biotopů lze převést ve finanční 

vyjádření pro celé území a toto srovnávat v jednotlivých fázích změn. 

1. Ohodnocení biotopů 

Základní ohodnocení biotopů je provedeno podle dvou skupin ekologických 

a environmentálních kritérií uvedených v tabulce 4.1. 
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Tabulka 4.1: Kritéria hodnocení biotopu (dle Seják, Dejmal, 2003) 

Kritéria hodnocení biotopu 

Kritéria ekologická Kritéria environmentální vzácnosti 

1. zralost biotopu 1. vzácnost typu biotopu 

2. přirozenost biotopu 2. vzácnost druhů biotopu 

3. diverzita struktur biotopu 3. citlivost (zranitelnost) biotopu 

4. diverzita druhů typu biotopu 4. ohrožení biotopu 

V současnosti je definováno 171 biotopů, každý biotop má, kromě bodového ohodnocení 

a stručného slovního popisu, přiřazenu unikátní zkratku – numerický kód, který je výhodný 

při automatizovaném zpracování. Systém kódování umožňuje postupné doplňování dalších 

biotopů. 

Součet bodů za prvé čtyři charakteristiky byl násoben součtem bodů za druhé čtyři 

charakteristiky a výsledný počet vztažen k maximálně možnému počtu bodů (576) je 

násoben 100 dle vzorce 7. 

[( (1 + 2 + 3 + 4) · (5 + 6 + 7 + 8) ) / 576 ] · 100 = počet bodů (3-100)   (7) 

Získaný počet bodů pro každý biotop (v podmínkách Hessenska, srovnatelných s ČR, to je 

škála 3-80 bodů) byl převeden do peněžní podoby násobením bodu průměrnými náklady 

obnovení přírodních struktur (0.62 DM/hodnotový bod je tedy hodnotou průměrných 

nákladů) (Pěgřímek a kol., 2005). 

2. Finanční vyjádření vyrovnávacího poplatku 

Pro peněžní vyjádření je prozatím používán přímý přepočet původní hodnoty používané 

v Hessensku, který však je závislý na aktuálním kursu nebo stanovení parity kupní síly, 

kterou určuje EUROSTAT zpětně k roku a jako extrapolaci na rok dopředu. Současný stav 

je následující: 
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  Dle směnného kursu: 1 bod = 0.32 € = 8.1504 Kč, podle aktuálního směnného kursu 

1 € = 25.47 Kč (14.5.2010) 

  Dle parity kupní síly (17.6059 Kč/€ - průměr 2008), 1 bod = 0.32 € = 5.6339 Kč 

Případné rozdíly v kursové hodnotě € mohou mít dopad na výsledné vyjádření tzv. 

vyrovnávacího poplatku, který se stanoví jako finanční souhrn jednotlivých typů externalit 

(Seják, 2005). 

4.9 Hodnocení pozitivních externalit ve vztahu k vývojovým trendům 

sanačních ploch a jejich zonaci v rámci kulturní krajiny 

Hodnocení pozitivních externalit se váže také na hodnocení kategorie zonace krajiny 

těžbou narušeného území, která hodnotí jeho ekologické a estetické základy pro budoucí 

využití krajiny. Konečné řešení komplexní tvorby a ochrany ekosystémů v krajině tak, aby 

docházelo k postupné obnově ekologických funkcí a vazeb, aby byla utvářena kulturní 

krajina, ve které spolu úspěšně existují všechny krajinné složky – produktivní a 

neproduktivní, je možné pouze pokud daná lokalita bude vykazovat vznik pozitivních 

externalit (Stalmachová, 2003).   

4.9.1 Metodické přístupy ke kvantifikaci externalit v případových studiích 

provedených v roce 1999  

Vládou požadované provedení případových studií k ověření metodických přístupů ke 

kvantifikaci externalit spojených s výrobou energie dle projektu VaV/320/1/99, které byly 

provedené v roce 1999, se zaměřilo na hodnocení kvantifikace externalit na příkladu větrné 

elektrárny a malé vodní elektrárny. Jednalo se o hodnocení využití lokalit pro výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů energie, pro něž je kvantifikace externalit shodná 

s lokalitami využívajícími neobnovitelné zdroje energie pro výrobu energie. Projekt 

hodnotil vzniklé externality s použitím Hessenské metody, projektu ExternE a hodnocení 

dánské firmy AKF. Projekt uvádí následující zjištění: 
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Dle metodické části projektu VaV/320/2/98, vyhlášené v prosinci 1998, může při výrobě 

elektřiny a tepla obecně, dojít k ovlivnění následujících environmentálních statků: 

  horninového prostředí, 

  půdy, 

  vody, 

  ovzduší, 

  ekosystémů, 

  krajiny. 

A) Hessenská metoda 

V metodických částech projektů je uvedeno následující členění externalit: 

Negativní, členěné dále na: - externality ze záboru území, 

    - externality z vlastního provozu. 

Pozitivní, které, pokud vůbec vzniknou, jsou různé podle charakteru posuzovaného 

případu. V obou případech je možno za pozitivní externalitu považovat vytěsnění výroby 

elektřiny v parních elektrárnách a z toho vyplývající snížení emisí a odpadů z těchto zdrojů 

elektrické energie. S ohledem na faktickou neprůkaznost hodnoty této externality nebyla 

její kvantifikace dále uvažována a hodnotily se pouze externality negativní.  

Tato studie bohužel neuvádí žádné jiné možnosti vzniku pozitivních externalit na daném 

území, jako možnost vzniku pracovního místa pro člověka zpravujícího chod dané větrné 

elektrárny nebo vybudování příjezdové komunikace a s ní potřebnost vybudování sítí 

nutných pro provoz této elektrárny. Tyto externality mohou být dále využity společností 

pro její působení v dané lokalitě. 
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Hodnocení negativních externalit 

Negativní externality ze záboru území 

Pro kvantifikaci této externality je zvolena metodika Spolkové země Hessensko 

„Vyměřování poplatků při zásazích do přírody a krajiny“ (dále „Hessenská metoda“). 

Metodika vychází ze škály nákladových hodnot jednotlivých druhů biotopů, vyjádřené 

v bodech za 1 m2 hodnoceného území v rozsahu 3 až 80 bodů podle stupně jejich 

přirozenosti (kde 80 body je oceněn nejhodnotnější biotop). Zjednodušeně lze tuto 

metodiku popsat takto: 

a) provede se bodové ohodnocení ploch jednotlivých biotopů před zásahem, 

b) provede se bodové ohodnocení ploch po stavebním zásahu a následné úpravě území, 

c) vypočte se bodový rozdíl a) – b) a násobí se stanovenou finanční hodnotou 1 bodu, 

d) získaná hodnota představuje vlastní kvantifikaci externality ze záboru území (dle 

Hessenské metody tzv. vyrovnávací poplatek), kterou musí původce zásahu zaplatit. 

Negativní externality z vlastního provozu 

Pro jejich kvantifikaci přicházejí v úvahu metoda ocenění podle mezních nákladů 

prevence, případně metoda ocenění ekologických funkcí území s použitím „Hessenské 

metody“. 

Neúplnost tohoto metodického přístupu 

Provedení bodového ohodnocení ploch jednotlivých biotopů před zásahem je možno pouze 

pro projekt, který je na dané lokalitě plánován. Použití tohoto metodického přístupu 

vylučuje jeho použití u všech lokalit, které svou činností zabraly dané prostředí 

v minulosti. U starších lokalit, předválečných (cca od 50. let minulého století), neexistují 

dostatečné mapové materiály, údaje o diverzitě druhů a diverzitě struktur biotopů, 

umožňující určit jejich bodovou hodnotu dle tzv. Hessenské metody. 
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B) Projekt ExternE (Externalities of Energy) 

Tento projekt je řešen v Evropě od r. 1993 a pracuje na něm mezinárodní tým složený z 30 

organizací. Sami autoři projektu ExternE upozorňují, že se jedná o jejich sice nejpřesnější 

odhady, avšak odchylky od těchto hodnot mohou být velké. Jedná se pouze o hodnocení 

externalit negativních, pozitivní externality nejsou předmětem hodnocení. Za zmínku stojí, 

že v části ExternE týkající se vodních elektráren je uváděna pozitivní externalita 

z trajektové dopravy. Vlastní kalkulace negativních externalit byla porovnávána s výsledky 

výpočtu externalit Hessenskou metodou. 

Ze srovnání těchto dvou metodik vyplývají tyto závěry: 

  hodnoty vypočtené podle obou metodik jsou si velmi blízké, 

  hodnocení externalit zahrnuje celý výrobní cyklus, 

  z výše uvedeného lze odvodit, že metoda kvantifikace externalit z výstavby a vlastního 

provozu dle Hessenské metody zřejmě pracuje s poněkud přísnějšími měřítky posuzování, 

než pro tuto část uplatňuje projekt ExternE, 

  s ohledem na naprostou nesouměřitelnost vodních elektráren řešených v projektu 

ExternE a v předkládané práci, nelze pro hodnocení malých vodních elektráren využít 

projektu ExternE. 

C) Hodnocení dle dánské firmy AKF 

Dánská společnost AKF se zabývá výzkumem ve veřejnoprávním sektoru se zaměřením 

na pozitivní rozvoj společnosti jako takové, udržitelnost vývoje této společnosti a 

výpočtem hodnot neekonomické sféry s důrazem na životní prostředí a kulturu. Metodika 

uvádějící výpočet externalit byla zaměřena na jejich výpočet na příkladu větrné elektrárny. 

Ze srovnání s Hessenskou metodou na příkladu větrné elektrárny vyplývají tyto závěry: 

  dánská metodika hodnotí externality z vlastní  provozní činnosti velice nízko, 

  hodnocení externalit zahrnuje celý výrobní cyklus, 

  pro podmínky ČR proto zřejmě tato metoda není vhodná. 
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D)  Doporučení pro další postup 

Protože v ČR nejsou k dispozici údaje o vlivu různých výrobních procesů na přírodu, 

krajinu a zdraví obyvatel, doporučuje se uvažovat do doby jejich získání pouze s výpočtem 

externalit ze záboru území a vlastního provozu v případě větrné elektrárny, jak jsou 

uvedeny na příkladu výpočtu externalit Hessenskou metodou. Jednalo se teda o výpočet 

negativních externalit spojených s výrobou energie. 

Pro ověření, do jaké míry se na poškozování přírody a krajiny podílejí ostatní výrobní 

odvětví ČR mimo energetiku (hutnictví, strojírenství, chemie atp.), rozšířit zkoumání 

externalit i na tato odvětví. 

4.9.2 Celoplošné řešení obnovy funkcí a vazeb v krajinné části 

Požadavek celoplošného řešení obnovy hornické krajiny vychází ze zonace krajiny podle 

minulého a budoucího funkčního využití. V současné době v podstatě neexistuje zonace 

krajiny ovlivněné důlní činností, sanace a její cíle vycházejí ze vzájemné shody mezi důlní 

organizací a státní správou. Krajina exploatovaná hlubinným dobýváním uhlí může být 

rozdělena do jednotlivých krajinných zón (Stalmachová, 2003): 

  zóna průmyslového prostředí těžebního - současné areály důlních podniků včetně 

technologického zázemí, 

  zóna průmyslového prostředí mimotěžebního - současné a budoucí využití území pro 

zabezpečení prosperity kraje, 

  zóna zastavěné části (obnova sídla) – současný stav a především oblasti bývalých 

demolic, kde je možné obnovit technickou infrastrukturu a využít území pro sídelní útvary, 

  zóna produktivního prostředí - zemědělská část krajiny, lesy volné krajiny, 

  zóna s ochranným prostředím: 

  kulturní - vyrovnává negativní působení člověka v krajině, je využívána 

např. pro krátkodobou odpočinkovou činnost (parkové lesy a rekreační plochy, 

včetně vodních ploch, speciální typy rekultivací - zoologické nebo botanické 

zahrady, plochy ochranné apod.), 
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  přírodní - refugia organismů a přirozených ekosystémů (lesy zvláštního 

určení, lesy ochranné, břehové porosty podél vodních ploch a vodních toků, další 

krajinné prvky s ekologickým významem, atd.). 

Východiskem pro zonaci krajiny jsou strukturální zvláštnosti krajiny a s tím související 

kvalitativní a kvantitativní rozdíly energometeriálových toků ve vymezených zónách. Pro 

jednotlivé zóny existují vymezené limity a požadavky na obnovu terestrických, 

semiterestrických a akvatických stanovišť (Stalmachová, 2003). Ty vycházejí ze 

stanovištních podmínek (klima, výška hladiny spodní vody, typ a chemismus substrátu 

apod.). 

V území ovlivněném dobýváním uhlí jsou průvodním znakem změn krajiny poklesové 

kotliny a jiné typy vodních ploch, které mohou, v rámci přírodě blízkých metod sanací, 

popř. přirozeného vývoje, pozitivně ovlivňovat ekologickou stabilitu lokalit (vývojem 

vodních a mokřadních společenstev rostlin se vytváří prostor pro vývoj druhově pestrých 

zoocenóz). 

Nedílnou součástí krajiny nebo katastru je zóna s ochranným prostředím tj. zóna, která 

"vyrovnává" působení hospodářské činnosti člověka, ale může být člověkem využívaná 

např. pro odpočinek, rekreaci apod. Význam "ochranné" krajinné zóny nemůže být 

vyjádřen ekonomicky, stanovením hodnoty externalit. Přesto její přínos k obnově a tvorbě 

přírodních zdrojů vyžaduje, aby jejich plocha neklesla pod určitou mez (platí zde přímá 

úměra, tj. čím je intenzivnější využívání zóny "městského a průmyslového prostředí", tím 

větší musí být plocha zóny ochranné, jak přírodní, tak kulturní), pokud má být řešena 

problematika trvalé udržitelnosti daného území. Ve smyslu trvale udržitelného rozvoje 

musí být kompromisní využívání (extenzivní formy) a úplná ochrana části území uznána 

za nezbytnou podmínku regenerace krajiny. V hornické a průmyslové krajině má těžba 

surovin a průmysl své významné místo jako zdroj obživy pro obyvatele, na druhé straně 

ale nesmí v důsledcích svých nepříznivých vlivů postihovat nejen přírodu, ale také 

vlastního občana. Proto je nutné vedle snah o obnovu krajiny hledat způsoby minimalizace 

negativních vlivů této činnosti na lidskou společnost a krajinu (Stalmachová, 2003).



Jana Polanská: Hodnocení dopadů sanačně – rekultivačních činností 
 

4.9.3 Bodové ohodnocení funkčního potenciálu 

Přírodní potenciál 

Přírodní potenciál krajiny vychází z jejích přírodních, resp. fyzickogeografických 

podmínek. Přírodní potenciál lze dále rozlišit na abiotický, vyplývající ze zhodnocení 

abiotických podmínek krajiny, a biotický, který charakterizuje biotické podmínky 

a předpoklady využívání biotických procesů (zejména produkce biomasy). Biotický 

potenciál je ovšem jednoznačně závislý na abiotických podmínkách a tedy na abiotickém 

potenciálu území (www.projektkacina.estranky.cz). 

Krajinný potenciál 

Koncepce krajinného potenciálu byla rozpracována v 70. letech německou geoekologickou 

školou (Neff, Haase, Jäger, Mannsfeld), v 80. letech na ně navázala slovenská 

fyzickogeografická škola (Drdoš, Mazúr, Huba). V jejich pojetí krajinný potenciál 

vyjadřuje vhodnost krajiny k určitému využívání, ale zároveň i míru tohoto využívání, 

která pak vyplývá z poznání stability krajiny. Německá geologická škola odvozuje přírodní 

potenciál z analýzy přírodních podmínek, které mají nezastupitelný význam pro rozvoj 

společnosti. Neexistují však žádné metody jejich kvantifikace, postupy jak měřit např. 

sociální efekty. Všeobecný přírodní (krajinný) potenciál tak může být vyjádřen jen 

ve velmi obecné podobě a v paušálním kvalitativním hodnocení bez kvantifikace (malý, 

velký, příznivý, nepříznivý, každé využití možné, některé využití možné), které vyhovuje 

požadavkům plánování a společenské praxe. Proto se rozlišují dílčí potenciály (Lipský, 

1999):  

  biotický výnosový - lze ho dělit na zemědělský a lesnický,  

  vodohospodářský,  

  surovinový,  

  rekreační,  

  biotický stabilizační,  

  samočisticí.  
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Další pojem, který se vedle potenciálu používá při hodnocení krajiny je únosná kapacita 

krajiny. Ta vyjadřuje schopnost krajinného systému snášet určité zatížení antropogenní 

činností, aniž by se nevratně rušila jeho stabilita. Potenciál vyjadřuje vhodnost krajiny 

k určitému užívání, únosnost vyjadřuje míru tohoto využívání - určuje přijatelnou míru 

intenzity využívání, při níž nedochází k poškozování přírodního prostředí, nebo vyjadřuje 

limity rozvoje, který v území probíhá (Lipský, 1999).  

Funkční potenciál 

Pro hodnocení, resp. stanovení pozitivních externalit využíváme kategorii funkční 

potenciál (Polanská, Stalmachová, 2010). 

Hodnocení funkčního potenciálu vychází z hodnot přidělených několika dílčím kritériím 

biotických, abiotických a společenských faktorů, jejichž vlastnosti se navzájem ovlivňují, 

doplňují a nebo mají společný základ. Celkový funkční potenciál, který vede k výpočtu 

dané externality, je součtem ekologického a společenského potenciálu a jeho celkový 

výsledek je ovlivněn faktorem narušení a faktorem lokální – regionální preference. 

Neopomenutelnou součástí hodnocení je také zonace krajiny, která dělí území ovlivněné 

hlubinným dobýváním do několika krajinných zón. 

Metodika výpočtu funkčního potenciálu území bude založena na finančním vyjádření její 

hodnoty dle parity kupní síly. 

Metodika stanovení funkčního potenciálu  

Funkční potenciál území 

↓ 

Vychází ze zonace, důležité hledisko čas a potenciál vývoje daného území 

↓ 

Stanovení ekologického a společenského potenciálu 

↓ 

Vychází z X biotopů a přirozených, přírodě blízkých biotopů, budoucího využití jako 

lokalita brownfield 

↓ 

Bodové hodnocení funkčního potenciálu a výpočet externality 
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Stav krajinných prvků a složek je hodnocen z hlediska několika faktorů: 

ABIOTICKÉ FAKTORY: 

půdní vlastnosti    kvalita vody povrchové  

BIOTICKÉ FAKTORY:  

vegetační kryt      zoologická charakteristika 

SPOLEČENSKÉ  FAKTORY:  

technicko-hospodářské faktory  sociálně ekonomické faktory 

Vzhledem k  rozporům v hodnocení tzv. negativních a pozitivních externalit jsme se 

zaměřily na řešení - stanovení funkčního potenciálu jednotlivých krajinných segmentů, 

které naznačují vývojové trendy, další postupy a možnosti využívání krajiny a krajinných 

prvků, doporučují strategii a postupy při ochraně a obnově ekologických funkcí a vazeb 

v území a v jednotlivých ekosystémech v závislosti na stupni antropogenního ovlivnění a 

tlaku. Bodové hodnocení funkčního potenciálu území oceňuje následující faktory a 

charakteristiky, jak je zřejmé z obrázku 4.2. 

 

Funkční potenciál

Ekologický 
potenciál 

Společenský 
potenciál 

Ekologická hodnota Koeficient 
ekologické změny 

Společenská 
hodnota 

Koeficienty 
společenských změn

Abiotické faktory 

Biotické faktory 

Společenské faktory 

Technicko – 
hospodářské faktory 

Sociálně - ekonomické 
faktory 

Obrázek 4.2: Hodnocení funkčního potenciálu území 
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5 Výsledky 

5.1 Popis území DP Poruba a odvalu Dolu Žofie v Orlové – Porubě 

Těžba uhlí byla zahájena v dole v roce 1874 a ukončena v lednu 1995. Postupně byl důl 

začleněn k dalším dolům a až v roce 1970 byl připojen jako závod č.5 k Dolu Julius Fučík 

(www.zdarbuh.cz).  

Za dobu provozu bylo v Dole Žofie vytěženo více než 44 mil. tun odbytové těžby. 

Dobývány byly uhelné sloje karvinského souvrství v sušských a sedlových vrstvách 

a v ostravském souvrství v porubských a jakloveckých vrstvách (Obrázek 5.1). Na tomto 

dole se provádělo zakládání mocných strmých slojí plavením slínových koulí, zkoušky 

dobývání pomocí vodního paprsku, zakládání strmých slojí různých mocností 

při negativním i pozitivním položení porubní fronty, dobývání ležmých slojí pomocí 

razícího kombajnu PK 7 plnou foukanou základkou, dobývání strmých i ležmých slojí 

v jámových ochranných pilířích a dobývání strmých slojí pomocí posuvné výztuže. 

 
Obrázek 5.1: Dobývací prostor Poruba v roku 1836 (www.mapy.cz) 
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Důlní pole mělo rozlohu 421ha 42a 42m2 a otevřeno bylo na hloubku 895 m osmi jámami. 

Po ukončení těžby byly zasypány a vznikla plavící jáma a větrní jáma Václav. Pro ochranu 

karvinské dílčí pánve před přítoky vody z likvidovaných dolů byla na Dole Žofie 

vybudována čerpací stanice, uvedená do provozu 29.5.1999 (www.hornictvi.info). 

 
Obrázek 5.2: Sbírka map a plánů 597 Orlová 1:5000, J.Čermák, 1946, Archiv města Karviná 

 
Obrázek 5.3: DP Poruba Dolu J. Fučík (ČGS Geofond, 2009) 
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Geografické vymezení území lokality 

Území dobývacího prostoru Poruba a odvalu závodu Žofie Dolu J.Fučík se nachází v jižní 

části katastrálního území Poruba u Orlové (městský obvod obce s rozšířenou působností 

Orlová) (Obrázek 5.2) v místní části Halfarova kolonie (Obrázek 5.3) a je součástí 

Moravskoslezského kraje. Předmětná lokalita se nachází na území někdejšího dobývacího 

prostoru Poruba, jež je nejmenším dobývacím prostorem v karvinské části OKR (Obrázek 

5.4). 

 
Obrázek 5.4: Poklesová mapa DP Poruba (Diamo, 2010) 

Odval Žofie (Obrázek 5.5) představuje výraznou ale nevelkou formaci o rozloze 5,6 ha, 

přibližně obdélníkového půdorysu, není oplocen a je volně přístupný z kteréhokoli místa. 

Napříč odvalem vede silnice II/470, která rozděluje odval na východní a západní (větší) 

část (Kolektiv autorů Diamo, 2002).  
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Obrázek 5.5: Odval Žofie (Diamo, 2010) 

5.2 Zhodnocení stavu území DP a odvalu před těžbou z hlediska 

krajinných prvků a druhové rozmanitosti (diverzity) 

Zhodnocení stavu území dobývacího prostoru a odvalu v lokalitě Dolu Žofie před 

započetím těžby v roce 1874 (Obrázek 5.6) je z dostupných materiálů velmi těžké 

a komplikované. Údaje, které lze k hodnoceným územím dohledat ze starých spisů, sbírek 

a archivů obsahují vesměs mapové podklady daného území (Obrázek 5.7) s povrchním 

popisem toho, co se v daném území nacházelo. Archivní psané materiály, které jsou 

uloženy v archivech, obsahují a popisují vesměs zrod a vývoj tohoto důlního díla 

s popisem jeho přistavovaných částí a nákresy tohoto vývoje. Mezi další dostupné 

informace řadíme popis území z pohledu geologického vývoje a geologických vrstev, které 

se vyskytují v lokalitě Orlová - Poruba. Tento popis obsahuje údaje o nálezech zkamenělin, 

přesliček a kapraďorostů a poukazuje na přítomnost moře v dané lokalitě. 

Popis druhového složení vegetace nebyl v 19. stol. zaznamenán, a proto jsou námi 

požadované informace o druhovém složení a druhové rozmanitosti území před počátkem 

těžby nedostupné. 

2010 65



Jana Polanská: Hodnocení dopadů sanačně – rekultivačních činností 

 
Obrázek 5.6: Jáma Žofie v roce 1874 (foto archiv města Karviná) 

S  problémem nemožnosti dohledat potřebné vědecké poznatky o daných územích se 

budeme setkávat u veškerých lokalit, které byly lidskou činností ovlivněny před mnoha 

lety. Těmito zásahy byla dříve přirozená krajina přeměněna na kulturní krajinu, kterou 

člověk přeměnil ve svůj prospěch.  

 
Obrázek 5.7: Lokalita Dolu Žofie a Žofínské kolonie (Kol. autorů Hornické kolonie Karvinského 

okresu,2007) 
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Úkolem dnešní generace je najít řešení navrácení poškozeného území do stavu podobnému 

stavu původnímu s důrazem na možnost vytvoření takového typu kulturní krajiny, která 

nejenže bude podobná stavu původnímu (pokud je to ještě možné), ale jejíž funkční využití 

bude odpovídat potřebám společnosti žijící v dané lokalitě. Společnost by si měla 

uvědomovat funkce, možnosti a potenciál tohoto území, se kterým žije již po dlouhá staletí 

v rovnováze. 

5.3 Zhodnocení stavu území DP a odvalu před rekultivací z hlediska 

krajinných prvků a druhové rozmanitosti (diverzity) 

Na dobývací prostor Poruba byla po skončení těžby vyhlášena stavební uzávěra pro 

bytovou, občanskou  a průmyslovou výstavbu, a to v rozsahu celého dobývacího prostoru. 

Ohraničený dobývací prostor se rozkládá v katastrálních územích Poruba, Orlová, Lazy 

a Petřvald v okrese Karviná. Rekultivační práce se týkaly především odvalu, který se 

nachází nedaleko těžební věže Dolu Žofie. Vlastní areál těžební věže byl zachován, stejně 

jako administrativní část těžebního podniku.  

Plán rekultivace odvalu Dolu Žofie uvádí následující údaje (Kolektiv autorů Diamo, 2002): 

Technické údaje o předmětném odvalu: 

  kubatura – 336000 m3, 

  územní rozloha – 5,6 ha, 

  výška sypané vrstvy – 7-15 m 

  materiál – hlušina z přípravek a otvírek, karbonská jalovina s příměsí uhelné hmoty, 

  charakteristika – nízká struktura s plochým temenem a poměrně strmými svahy, 

 – severní část navazuje na terén, 

 – na jihu, východě a západě sypané svahy, 

 – temeno porostlé stromovím, 

 – svahy kamenité, 

 – okolí paty svahů divoká vegetace, 
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– neudržované stromoví a křoviny, 

– kontaminace hlušinové felonie se nepředpokládá. 

Přehled zeleně před plánovaným záměrem rekultivace 

Téměř 50% zájmového území pokrývala náletová stromová a keřová zeleň, která vytvářela 

husté porosty, v některých místech neprostupné (Tabulky 5.1 a 5.2). 

Tabulka 5.1: Přehled zeleně před plánovaným záměrem rekultivace 1 (Diamo, 2002) 

Západní část 

Stromové patro Keřové patro 

bříza bělokorá Betula pentula - 40% líska obecná Corylus avellana - 80%

vrby Salix spp.- 30% hloh Crataegus spp. 

topoly Populus spp. - 20% růže šípková Rosa canina 

topol černý Populus cf. nigra loubinec popínavý Parthenocissus inserta

topol osika Populus tremula křídlatka japonská Reynoutria japonica 

olše lepkavá Alnus glutinosa rákos obecný Phragmites australis 

javor jasanolistý Acer negundo     
javor klen Acer pseudoplatanus     
javor mléč Acer platanoides     
trnovník bílý akát Robinia pseudoacacia     
dub letní Quercus robur     
lípa srdčitá Tilia cordata     
ovocné stromy      

Východní část 

Stromové patro Keřové patro 

javor klen 
Acer pseudoplatanus - 
30% křídlatka japonská Reynoutria japonica 

javor mléč 
Acer platanoides - 
30% líska obecná Corylus avellana 

olše lepkavá Alnus glutinosa vrby - keřový vzrůst 
Salix purpurea, S. 
capraea 

bříza bělokorá Betula pendula břízy - keřový vzrůst Betula pendula 

vrby Salix spp.     

jasan ztepilý Fraxinus excelsior     
jeřáb ptačí Sorbus arcuparia     
trnovník bílý akát Robinia pseudoacacia     

lípy 
Tilia cordata, T. 
platyphyllos     

Asi 20% zájmového území tvořily upravené a udržované plochy travnaté zeleně. Zhruba 

30% území bylo pokryto ruderálními travinnými porosty, se souvislými plochami Solidago 

canadensis a Calamagrostis epigejos. Porosty Reynoutria japonica, nežádoucího neofytu, 
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zaujímaly cca 0,5 ha. Porosty také zarůstaly do sousedních stromových porostů 

a vytlačovaly přirozené druhy keřového patra. 

Tabulka 5.2: Přehled zeleně před plánovaným záměrem rekultivace 2 (Diamo, 2002) 

Bylinné patro 

kopřiva dvoudomá Urtica dioica 

hvězdice Aster sp. 

vratič obecný Tanacetum vulgare 

svlačec rolní Convolvulus arvensis 

devětsil lékařský Petasites officinalis 

kostival lékařský Symphytum officinale 

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris 

merlík  Chenopodium spp. 

lebeda rozkladitá Atriplex patula 

bršlice kozí noha Aegopodium podagraria 

třtina křovištní Calamagrostis epigejos 

celík kanadský Solidago canadensis 

pupalka dvouletá Oenothera biennis 

turan roční Erigeron annuus 

oman vrbolistý Inula salicina 

sadec konopáč Eupatorium cannabinum 

5.4 Zhodnocení stavu území DP a odvalu po rekultivací z hlediska 

krajinných prvků a druhové rozmanitosti (diverzity) 

Plán Rekultivace odvalu Dolu Žofie uvádí následující údaje (Kolektiv autorů Diamo, 

2002): 

Majetkoprávní vztahy 

Parcely náležející k lokalitě Dolu Žofie jsou převážně v majetku města Orlová, OKD, a.s., 

OKD, Rekultivace a.s. a v majetku Jana a Rostislava Šajarových (Tabulka 5.3). 

Geomorfologické a klimatické poměry 

Území se řadí k vnější části západních Karpat, náležící k Ostravské glacigenní pánvi 

v soustavě vněkarpatských sníženin. Původní reliéf je dosti zvlněný, lokalita je na okraji 

mírného údolí, svažujícího se k jihu (k Petřvaldské stružce). Současný reliéf je výsledkem 

terénních úprav, nadmořské výšky jsou cca 230-245 m. 
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Tabulka 5.3: Majetkoprávní vztahy (Kolektiv autorů Diamo, 2002) 

Parcely s čísly V majetku 

639/1 Město Orlová 
891/1 Město Orlová 

1161/60 Město Orlová 
1161/56 Město Orlová 
1161/57 Město Orlová 
1161/58 Město Orlová 
1161/59 Město Orlová 
639/6 Město Orlová 
639/9 Město Orlová 
960/6 Město Orlová 
898 Město Orlová 

1161/61 Město Orlová 
960/8 Město Orlová 
955 OKD, a.s. 
956 OKD, a.s. 
957 OKD, a.s. 

1161/28 OKD, a.s. 
1161/29 OKD, Rekultivace a.s. 

630 Jana a Rostislav Šajarovi 

Z hlediska klimatologického členění E. Ouitt je lokalita přiřazena k okrsku MT 10, jenž se 

vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým a mírně teplým jarem 

a podzimem, s krátkou, mírně teplou a suchou zimou, s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

Hydrologické poměry 

Odvodňovací bází povrchové vody je Petřvaldská Stružka, ústící do Odry jako její 

pravobřežní přítok (Obrázek 5.8). Nejbližší akumulací povrchové vody je systém 

odkalovacích nádrží při severní hranici zájmové lokality. 

Podzemní vody mělkého oběhu jsou vázány na granulometricky příznivé polohy 

kvartérních sedimentů štěrkovitého a písčitého charakteru. 
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Obrázek 5.8: Petřvaldská stružka (Polanská, 2010) 

Hydrologickým specifikem je skutečnost, že sousední důlní lokalita je provozována jako 

vodní jáma, čerpané důlní vody jsou vypouštěny do Petřvaldské Stružky (Obrázek 5.8), 

která je recipientem slaných důlních vod, s nimiž je definitivně nakládáno v dávkovací 

nádrži slaných důlních vod – Heřmanickém rybníku. 

Během prováděných průzkumných geologických prací, a odběrů vody pro její rozbor 

(Tabulka 5.4), byla hladina podzemní vody zastižena ve vrtu v hloubce 1,7 m p.t.. 

Vzhledem k charakteru geologického profilu bylo území popsáno jako tzv. „zavěšená 

zvodeň“. Jde o prosáknuté srážkové vody, které jsou filtrovány granulometricky 

příznivými polohami antropogenních sedimentů. Podzemní vody hlubšího oběhu jsou 

vázány na puklinové systémy a poruchové zóny podložních hornin. 

Geologické poměry 

Základní geologické charakteristiky vycházejí z geologické mapy čtvrtohorních útvarů 

v měřítku 1:25000, list M-34-73-D-a, Ostrava-jih, hlavním podkladem pro tuto kapitolu je 

Závěrečná zpráva Důl Fučík, ŽOFIE – základní závod, Analýza rizika staré ekologické 

zátěže, zpracovaná v roce 1998 OKD, DPB, a.s.. 
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Tabulka 5.4: Rozbor vody z  hydrogeologických vrtů ze dne 10.10.2002 (Kolektiv autorů Diamo, 2002) 

Stanovovaná složka 
Výsledky 
zkoušek 

Měrná 
jednotka Metoda 

Nejistota 
stanovení [%] 

Barva 0,095  -  ČSN 75 7360  + - 10 
Zákal 3 ZF ČSN 83 0530 část 7  + - 5 
Pach 2  -  ČSN 83 0530 část 5  - 
pH 7,8  -  ČSN ISO 10 523  + - 0,05 pH 
Rozpuštěné látky - 
105°C 493 mg/l ČSN 75 7346 část 5  + - 10 
RAS-rozp. látky - 550°C 381 mg/l ČSN 75 7346 část 5  + - 10 
Ztráta žíháním 112 mg/l ČSN 83 0530 část 10  - 
Měrné elektrická 
vodivost 672 μS/cm výpočet  + - 10 
Celková mineralizace 530 mg/l ČSN 83 0530 část 12  - 
KNK - 8,3 0 mmol/l ČSN 83 0530 část 12  - 
KNK - 4,5 2,6 mmol/l ČSN 83 0530 část 13  - 
ZNK - 4,5 0 mmol/l ČSN 83 0530 část 13  - 
ZNK - 8,3 0,09 mmol/l ČSN 83 0530 část 15  - 
Tvrdost celková 2,73 mmol/l ČSN 83 0530 část 15  + - 5 
CHSK - Mn 3,84 mg/l ČSN 83 0530 část 29  + - 10 
SiO2 21 mg/l ČSN 83 0530 část 28  + - 20 
NEL - ve vodě <0,05 mg/l ČSN 83 0530 část 30  + - 20 
Hydrogenuhličitany 158,6 mg/l ČSN 83 0530 část 14  - 
Uhličitany 0 mg/l ČSN 83 0530 část 14  - 
Hydroxidové ionty 0 mg/l ČSN 83 0530 část 14  - 
Amonné ionty 0,44 mg/l ČSN ISO 7150-1  + - 20 
Chloridy 44,3 mg/l ČSN ISO 9297  + - 10 
Sírany 170 mg/l ČSN ISO 9280  + - 10 
Dusičnany 7,4 mg/l ČSN ISO 7890-3  + - 15 
Dusitany 0,47 mg/l ČSN 8N 26 777  + - 15 
Fosforečnany 0,57 mg/l ČSN 83 0530 část 22  + - 10 

Geologickou stavbu lze stručně charakterizovat takto: 

  V předmětném území má hlavní význam antropogenní formace, což je stavební 

materiál hodnocené odvalové struktury – vlastní těleso odvalu. Je to 7-15 m mocná, 

nasypaná a upravená vrstva nezpevněného hrubého materiálu – karbonské hlušiny, tvořené 

kusy pískovců, prachovců a jílovců, s příměsí uhelné hmoty. 

  Přirozený pokryv kvartérních formací tvoří sprašové hlíny – v předmětném území a 

okolí jsou vyvinuty v malých mocnostech. 

  Kvartérní formace glacigenního původu jsou zde vyvinuty v mocnostech max. 10 m2 

a patří k nim glacilakustrinní hlíny, glacilakustrinní písky a souvkové hlíny. 
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  Podloží kvartérních formací tvoří miocénní vápnité jíly, zde v proměnlivých 

mocnostech, cca od 30 m do 70 m. Profil těžební jámy prokázal 45 m mocnou vrstvu jílů, 

mocnost vykliňuje směrem k východu. Proměnlivé mocnosti jsou důsledkem nerovností 

podloží – povrchu karbonského masívu. 

  Horniny uhlonosného karbonu jsou zde poměrně mělce pod povrchem, max. 100 m. 

Cca 1 km východně se nachází karbonské okno – výchoz paleozoických hornin. V prostoru 

odvalu je povrch karbonského masívu denudován na úroveň porubských vrstev, nadloží 

sloje Heřman. 

5.5 Zhodnocení cílové rekultivace lokality, její ekonomická náročnost 

a ekologická hodnota 

Pro účely zahlazování následků hornické činnosti a uzavírání dolů je potřeba důlního 

podniku rekultivovat postiženou lokalitu. Dobývací prostor hlubinného dolu může být po 

skončení těžby postižen vznikem poklesů, ať už mokrých nebo suchých, nerovností, 

zvlnění, puklin a v neposlední řadě tyto změny vyvolávají také změny odtokových režimů. 

Dobývací prostor Poruba nebyl těmito jevy ve větší míře zasažen, což dokládá studie 

poklesů a nákresů vrstevnic viditelná na obrázku 5.4. 

Rekultivační práce byly zaměřeny na odstranění škod a dopadů vzniku odvalu, pro který 

byl zpracován plán sanace a rekultivace. 

Popis variant řešení záměru „Rekultivace odvalu Dolu Žofie“ 

Projektová dokumentace řešila terénní úpravy včetně dosadby zeleně na plochách, které 

nebyly vymezeny k podnikatelským záměrům. Tyto plochy představovaly nepříliš funkční 

využití. 

Součástí řešení byla také úprava ploch, které byly poškozeny v důsledku návozu různých 

divokých skládek a silným nárostem plevelných rostlin, které nebyly původní, působily 

jako alergeny a současně nebyly estetické v tomto prostředí. 

Navrhované terénní úpravy a rekultivační práce svým charakterem zajišťovaly využití 

ploch, v minulosti již sanovaných technickou úpravou, na plochy k podnikatelskému 

účelovému využití. 
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Součástí terénních úprav byla probírka náletových dřevin a ruderální vegetace, odstranění 

ruderálních porostů, odstranění náletových dřevin z ploch určených územním plánem 

k průmyslovému využití (Kolektiv autorů Diamo, 2002). 

Sanace a rekultivace odvalu 

Největší povrchovou změnou v minulosti po násypu odvalu v zájmovém území se stala 

výstavba spojovací komunikace č.II/470, která rozděluje odval Dolu Žofie na západní 

a východní část. 

Rekultivační a sanační zásahy lze z hlediska náročnosti zahrnujících prací a způsobů 

realizace rozdělit na čtyři části (Kolektiv autorů Diamo, 2002): 

A) Sanace a rekultivace s odstraněním stávající vegetace, terénními úpravami 

a výsadbou nové vegetace 

Největší část území, cca 55%, bude třeba s ohledem na plánované využití území upravit 

a rekultivovat do podmínek odpovídajících podmínkám ochrany přírody a krajiny a 

současně podmínkám odpovídajícím záměrům územního plánu s využitím zájmového 

území. Jde o horní a střední část západního území, kde se podle územního plánu 

předpokládá výstavba střediska motoristických služeb a obchodního centra. 

Navrhuje se odstranění stávající vegetace s výjimkou některých vyznačených stromů při 

okraji území, odstranění nežádoucích materiálů, úprava nivelety terénu na zarovnaný 

povrch s mírným sklonem a zatravnění ploch. Cílovou kulturou na plochách určených 

k budoucím podnikatelským aktivitám bude ostatní plocha. 

Vliv cílových společenstev 

Podle kolektivu autorů Diamo (2002) bude mít výsledek sanace a rekultivace území 

pozitivní vliv na okolní ekosystémy, neboť se zamezí šíření plevelných druhů rostlin, 

nežádoucích a nepůvodních druhů. Vytvoří se stabilnější ekosystém, lépe začlenitelný do 

krajiny, za předpokladu trvalé údržby porostů a zamezení výskytu skládek různých druhů 

odpadů. 
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Pozitivní vliv na obyvatelstvo je také zjistitelný, neboť většina stávajících druhů rostlin, 

pokrývajících velké plochy v zájmovém území (Artemisia vulgaris) jsou silně alergenní. 

Jejich odstranění je tedy žádoucí. 

Některé druhy (Chenopodium spp., Atriplex patula) mohou také negativně působit na 

sousední hospodářské rostliny přenosem virů, jejich odstranění je nutné. 

B) Částečná sanace a rekultivace, probírka stromové a keřové vegetace, 

rozptýlená dosadba po menších terénních úpravách. 

V západní části odvalu se jedná o obě hrany odvalu nad sebou s jižními a jihozápadními 

svahy a přilehlou strž. Ve východní části území jde převážně o plochy stromové a keřové 

vegetace lemující souvislé plochy neudržovaných i částečně udržovaných travinných 

porostů s mírným svahem východního směru. 

Navrhuje se odstranění stávajících skládek komunálního odpadu a stavebních materiálů, 

prořezání porostů a probírka zeleně s odstraněním nežádoucích hustých keřových porostů 

křídlatky japonské. Jde o náročný zásah s využitím kombinace chemického a také 

mechanického postupu pro odstranění všech částí této snadno se šířící rostliny. 

Cílovou kulturou by měla být rozptýlená zeleň, nejlépe s podporou původních druhů 

dřevin – dub letní (Quercus robur), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia 

cordata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), buk lesní (Fagus sylvatica), habr obecný 

(Carpinus betulus). 

Plánovaná dosadba v 1. etapě: 

  cca 50 ks stromů na západní straně: dub – 15 ks, jasan – 5 ks, buk – 10 ks, olše – 10 ks, 

habr – 10 ks. 

  cca 40 ks stromů na východní straně: dub – 20 ks, buk – 10 ks, habr – 10 ks. 

Plánovaná dosadba v 2. etapě: 

  cca 47 ks stromů na západní straně: dub – 5 ks buk – 10 ks, olše – 10 ks, habr – 5 ks, 

javor – 7 ks, jasan – 10 ks. 
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C) Dosadba stávajících stabilních částí území. 

Jedná se o území obdélníkového tvaru o rozloze cca 0,5 ha v JZ části území v blízkosti 

rodinné zástavby. Ke stávajícím stromům je navrhována dosadba dalších 53 ks stromů: lípa 

– 10 ks, dub – 10 ks, buk – 10 ks, habr – 5 ks, javor – 13 ks, jasan – 5 ks. 

Dále bude provedena roztroušená výsadba některých keřů, např. kalina obecná (Viburnum 

opulus), ptačí zob obecný (Ligustrum Vulgare), svída bílá (Cornus alba), hloh 

jednosemenný (Crataegus monogyna), rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides), bez 

černý (Sambucus nigra). 

D) Části bez úprav. 

Jedná se o současně udržované travnaté plochy při JV hranici zájmového území, podél 

místní komunikace a plochy podél komunikace č. 470. 

Biologická rekultivace 

Po provedení terénních úprav v částech A, B zájmového území bude uskutečněna čtyřletá 

biologická rekultivace a výsadba sazenic stromů (Tabulka 5.5) . Rozdělujeme ji do dvou 

etap (Kolektiv autorů Diamo, 2002): 

  1. etapa – v prvním roce biologické rekultivace: 

Část A – jednoletá biologická rekultivace zatravněním jetelotravní směskou, do směsky 

budou použity nízkorostoucí trávy včetně nízkorostoucích jetelů (jetel plazivý). 

Část B – po probírce stromových a keřových porostů bude provedena dosadba stromů 

a keřových porostů. 

Část C – výsadba dřevin. 

Část D – bez úprav – údržba. 

  2. etapa – ve čtvrtém roce biologické rekultivace: 

Výsadba musí být zahájena na jaře ve 4. roce biologické rekultivace. 
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Tabulka 5.5: Návrh druhové skladby dřevin a keřů (Diamo, 2002) 

Návrh druhové skladby dřevin 

Dřevina z.č. v.č. 

dub letní (Quercus robur) 25% 50% 
buk lesní (Fagus sylvatica) 20% 25% 
habr obecný (Carpinus betula) 15% 25% 
javor babyka (Acer campestre) 10%   
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 10%   
olše lepkavá (Alnus glutinosa) 10%   
lípa srdčitá (Tilia cordata) 10%   

Návrh druhové skladby keřů 

Keř z.č. v.č. 

rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) 50% 30% 
ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 20% 15% 
kalina obecná (Viburnum opulus) 10% 15% 
svída krvavá (Swida sanquinea) 10% 10% 
bez černý (Sambucus nigra)   10% 
hloh (Crataegus monogyna, C. laevigata) 10% 20% 

Ekonomická náročnost rekultivace odvalu 

Rozpočtové náklady a terénní úpravy byly stanoveny dle platných ceníků 800 – 1, 823 – 1 

a 823 – 2 (Tabulka 5.6). Ceny jednotlivých druhů sazenic stromů byly orientační, dle 

nákupních cen známých projektantovi v době zpracování rozpočtových nákladů této 

stavby. 

Projektant upozorňoval na skutečnost, která mohla ovlivnit cenovou realizaci stavby, 

v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele stavby a na faktor času realizace 

(meziroční nárůst cen prací a materiálů) (Kolektiv autorů Diamo, 2002). 

Ekologická hodnota území po rekultivaci a odhad jejich významností 

  Vlivy na obyvatelstvo – nedojde k negativnímu ovlivnění obyvatelstva. 

  Vlivy na ekosystémy, na jejich složky a funkce – vlivy na půdu, území a geologické 

podmínky – současný postup prací při rekultivaci odvalu Žofie nemá vliv na půdu. 

Rekultivačními pracemi na odvalu Žofie nebudou dotčeny okolní pozemky, nedojde 

k narušení hydrologických poměrů v zájmovém území. Z hlediska geologie je území 

charakterizováno jako území se stabilizovanou územní funkcí. 
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Tabulka 5.6: Položkový rozpis nákladů (Diamo, 2002) 

Položka MJ Množství Cena Dodávka Celkem 
kácení stromů list.10-20cm kus 320 188   60 160,- 
kácení stromů list.20-30cm kus 45 265   11 925,- 
kácení stromů 30-40cm kus 30 865   25 950,- 
kácení stromů ve zt.podm. přes20-30cm kus 15 1 840   27 600,- 
odstr.pařezů do 20cm kus 320 321   102 720,- 
odstr.pařezů 20-30cm kus 45 605   27 225,- 
odstr.pařezů 30-40 kus 30 1 550   46 500,- 
odstr.pař. ve zt. podm. 20-30cm kus 15 740   11 100,- 
vodorovné přem. kmenů kus 395 90,5   35747,5,- 
vodorovné přem. pařezů kus 395 263   103885,- 
vod.přem.drnů kus 335 31,5   10552,5,- 
drcení ořez. větví do 10cm m³ 5 3 590   17950,- 
hubení plevele do 5 ha ha 4 870   3480,- 
celopl.vyžínání buřeně v lest. výsadbách ha 8 46 100   368800,- 
odstr.ruder.porostu mech. s naložením ha 10 200 22   224 400,- 
chemické odplev.postřik. m² 1 500 1, 25   1 875,- 
odstr.stařiny s naložením m² 700 12,5   8 750,- 
odstr.nevhodných dřevin nad 1m m² 200 645   129 000,- 
pokosení trávy vč.odvozu m² 10 000 3   30 000,- 
sejmutí drnu m² 100 27   2 700,- 
plošná úprava pláně bez dopl.ornice m² 15 000 22   330 000,- 
úprava pláně bez hutnění m² 50 000 9   450 000,- 
zásyp sypaninou bez hutnění m³ 50 22   1 100,- 
zásyp jam po pařezech kus 100 95   9 500,- 
rozprostření a urovnání pláně m² 3 000 42,5   127 500,- 
výsadba keřů do 1m kus 100 14, 9   1 490,- 
příplatek za výsadbu kus 100 8,2   820,- 
výsadba stromů do 1,8m kus 140 51,5   7 210,- 
výsadba stromů ve svahu kus 40 71,5   2 860,- 
ochrana dřevin před okusem kus 180 9,9   1 782,- 
svída cornus alba kus 20 18,9 378- 378,- 
ptačí zob lig.vulg. kus 40 12,9 516,- 516,- 
kalina vib.obec. kus 20 40 800,- 800,- 
hloh crat.laev. kus 20 25 500,- 500,- 
dub quer.rob. kus 50 60 3000,- 3 000,- 
buk fagus kus 40 26,5 1060,- 1 060,- 
habr carp.bet. kus 30 53 1590,- 1 590,- 
javor acer.cam. kus 20 22 440,- 440,- 
jasan frax.exel. kus 20 22,5 450,- 450,- 
lípa srdčitá kus 10 30 300,- 300,- 
olše alnus kus 20 17,3 346,- 346,- 
kalina vib.op. kus 10 40 400,- 400,- 
odkopávky prokop.výsypek m³ 8 87,5   700,- 
vodor.přeměna hlušin do 500m m³ 2 000 63   126 000,- 
rozprostř. zemin do 15cm m² 400 9,7   3 880,- 
podklad pod terasu m² 250 34   8 500,- 
Celkem povrchové úpravy terénu       9 780,- 2 331 462,- 
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  Vlivy na ekosystémy – po skončení rekultivačních prací s cílovou rekultivací rozptýlená 

zeleň vznikne nový ekosystém, který bude mít bezesporu kladný přínos pro dané území. 

Lze říct, že dojde k přetvoření dosud nevyužívané lokality na území s významnou 

krajinotvornou funkcí s možnosti využít toto území jak průmyslově, tak i pro služby 

občanům. Návrh místního územního systému ekologické stability města Orlová 

předpokládalo zapojení předmětné zájmové plochy současně jako rozšíření biocentra 

regionálního významu v dané oblasti. Navržená biologická rekultivace lesnická se svou 

skladbou dřevin plně odpovídá opatřením uvedeným v předmětném ÚSES Orlová. 

  Vlivy na vodu – charakter odvodnění oblasti zůstane zachován, tzn. tvarový terén bude 

vyspárován ke dvěma vodotečím, které budou odvádět dešťové vody z území 

do stávajících drenů a vpustí. Odtud jsou vody vypouštěny do vodního toku Petřvaldská 

Stružka. Realizace stavby neovlivní zásadním způsobem odtokové poměry v oblasti. Pro 

rekultivaci území nebude použita nová hlušina a kulturní zemina. Terénní úpravy budou 

prováděné bez návozu nového materiálu. Stávající materiály nemají negativní vliv 

na povrchové a podzemní vody. Po dobu realizace stavby nebude v lokalitě probíhat 

manipulace s jiným stavebním materiálem, který by negativně ovlivnit kvalitu povrchové 

a podzemní vody. 

  Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a vazby – rekultivací výše uvedených 

ploch nebudou dotčeny jiné zájmy. Taktéž nebudou žádné negativní vlivy na kulturní a jiné 

hodnoty nehmotné povahy. 

  Vlivy na strukturu a funkci využívání území – za navazující a související činnosti lze 

považovat rekultivaci zájmového území včetně úprav ploch pro zájmy specifikované 

v návrhu územního plánu města Orlová. Takto upravené plochy zamezí možnosti 

nepovoleného ukládání komunálního odpadu, dojde k účelovému využití jednotlivých 

ploch včetně jejich pravidelné úpravě. Vzhledem k umístění zájmové plochy odvalu Žofie 

se případná hlučnost ze stavební techniky po dobu stavebních úprav neprojeví v bytové 

zóně. Jiné ekologické vlivy nejsou předpokládány. 

  Velkoplošné vlivy záměru v krajině, hodnocení ekologické únosnosti území, vhodnosti 

lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území, současný 

a potencionální stav ekologické únosnosti území – předmětem hodnocení je rekultivace 

ploch s úpravou terénu pro možnost vytvoření průmyslových zón v zájmovém území. Tyto 
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předmětné plochy byly v minulosti nevyužívané, zarostlé náletovou dřevinou a plevelní 

trávou včetně zamokření. Ekologická zátěž tohoto regionu je enormní. Sanace 

a rekultivace byla plánována k zajištění atraktivnosti předmětného území a tím i zajištění 

větší možnosti využití předmětných ploch pro podnikatelské aktivity. Tento proces by 

ve svém důsledku měl zmírnit negativní dopady hornické činnosti v regionu. Jde 

o dlouhodobý proces, ve kterém se bude provádět postupná sanace poškozeného území a 

tím i částečná eliminace negativních dopadů této činnosti na složky životního prostředí. 

5.6 Srovnání cílové rekultivace se stavem před těžbou 

Srovnání vzhledu a funkce území dnes s jeho stavem před těžbou je velice těžké. Jedním 

z problémů je již zmiňovaná neexistence dostatečného popisu krajiny před více než 100 

lety. Dalším problém je stanovení jednotlivých položek, které bychom pro srovnání těchto 

stavů uplatnili, protože kdysi kulturní zemědělská krajina je dnes přetvořena na krajinu 

hornickou, kterou svou činností ovlivňuje lidská společnost. Srovnání krajiny před těžbou 

a krajiny dnešní by bylo jednostranné, protože by neobsahovalo možnost popisu funkcí, 

které krajina společnosti poskytuje. Kdyby totiž historicky přírodní krajina nebo kulturní 

zemědělská krajina 18. a počátku 19. století nebyla ovlivněna těžbou nerostných surovin, 

byla by i přesto zatížena nutností žít v součinností s požadavky lidské společnosti a byla by 

přetvořena pro potřeby daných generací lidské společnosti. Rekultivační práce nám 

nabízejí možnost vyrovnat zatížení, kterému jsme lokalitu vystavili, s obnovou všech 

důležitých funkcí, které krajina potřebuje v danou chvíli pro budoucí rozvoj nejen sebe 

samotné, ale také sebe v kontaktu se společností. 

Vlastní plán rekultivace odvalu uvádí možné příznivé i nepříznivé důsledky plánovaných 

činností na okolní krajinu, tzn. na bývalý dobývací prostor (tabulka 5.7). 

Popis životního prostředí ovlivněného rekultivací 

  Půda – zájmové území této části katastru bylo členité a kopcovité. Půda byla zatížena 

antropogenními navážkami. Z hlediska důlních vlivů byla tato oblast již relativně 

stabilizovaná. Pozemky byly zařazeny do kategorie ostatních nezpevněných ploch. Záměry 

uplatněné v územně plánovací dokumentaci přispěly ke zkvalitnění využití tohoto území. 
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  Voda – území se nachází v k.ú. Orlová u Poruby a je odvodňováno bezejmennou 

vodotečí do Petřvaldské Stružky. Jednotlivé plochy území (západní a východní) jsou 

odvodněny odvodňovacími drény podél komunikace do vodoteče, která je svedena do 

Petřvaldské Stružky. 

  Ovzduší – kvalita ovzduší byla a je ovlivňována celkovým stavem ovzduší v daném 

regionu. Realizací rekultivačních činností nedošlo k bodovému nebo plošnému ohrožení 

čistoty ovzduší. 

  Vliv na flóru – před počátkem rekultivačních prací byla vegetace na antropogenních 

substrátech ruderálního charakteru. Jelikož se jednalo o bývalý odval důlního kamene Dolu 

Žofie, nepředpokládala se likvidace flóry ve smyslu likvidace biotopu. Plánem bylo, že 

rekultivačními zásahy budou eliminovány porosty ruderálního charakteru. 

  Vliv na faunu – negativní vliv hornické činnosti včetně navazujících aktivit v území 

způsobily podstatné změny ve složení živočišstva v dané lokalitě. Nepředpokládalo se, že 

se v zájmové lokalitě vyskytují významné druhy živočichů. Z výše popsaných skutečností 

vyplývá, že rekultivační zásah neměl přispět k negativnímu ovlivnění biotopu žádného 

druhu živočichů. 

  Geologická situace a geomorfologická charakteristika – z hlediska strukturně 

geologického spadá dobývací prostor Dolu Žofie do Petřvaldské dílčí pánve. Katastrální 

území náleží do dobývacího prostoru Dolu Žofie. Těžba byla ukončena v roce 1994. Před 

započetím rekultivačních prací byl celkový krajinný ráz katastru popsán jako mírně 

zvlněná rovina, z poloviny tvořena náletovými dřevinami a ozeleněním. 

  Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy – vlivy hornické činnosti způsobené hlubinnou 

těžbou působí vždy negativně na ekosystémy. Negativně působí také vlivy hornické 

činnosti nesouvisející s poklesy. Jde především o působení vypouštěných odpadních vod 

a v minulosti důlních vod, které poškozují zejména flóru a faunu vázanou na prostředí 

vodních toků a jejich okolí. V k.ú. Poruba u Orlové se nenachází významné krajinné prvky 

vyjmenované přímo zákonem. 

  Ostatní charakteristiky – zájmové území se nachází na katastrálním území Poruba 

u Orlové a je mimo bytovou zástavbu. Rekultivační úpravou bylo plánováno vytvoření 
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nových prostorových možností pro rozvíjení podnikatelských aktivit, které umožní vhodné 

doplnění scházejících služeb pro veřejnost v tomto regionu (Kolektiv autorů Diamo, 2002). 

Tabulka 5.7: Možné příznivé a nepříznivé důsledky rekultivace (Diamo, 2002) 

Možné příznivé důsledky rekultivace 

Inženýrské a biofyzikální 
zlepšení vodního režimu antropogenního 
substrátu 

  zlepšení mikroklimatických podmínek 
  úprava morfologie a zlepšení území 
Sociální, estetické a hygienické estetizace lokality 

  
vytvoření podmínek pro budoucí využití 
území (příměstská zeleň) 

Ekologické 
vytvoření podmínek pro rozvoj živočišného 
společenstva 

  
vytvoření podmínek pro rozvoj nových 
výsadeb 

Možné nepříznivé důsledky a rizika 

Inženýrské a biofyzikální nejsou známy 

Sociální, estetické a hygienické 
rozvoj alergenních druhů rostlin při 
zanedbané údržbě 

Ekologické 
špatná následná údržba ploch, vznik 
ruderálních porostů 

5.7 Srovnávací analýza postupů Hessenské metody v krajině 

exploatované dobýváním nerostných surovin 

Na praktickou aplikaci Hessenské metody, která vymezuje typy přírodních biotopů podle 

soustavy Natura 2000 v podmínkách ČR, se zaměřil tým Doc. Sejáka, který rozpracoval 

typy biotopů uvedených v Katalogu biotopů ČR (Chytrý, 2001) a přiřadil jim danou 

bodovou hodnotu založenou na hodnocení osmi daných charakteristik s možností převést 

tuto hodnotu ve finanční vyjádření. Metoda posuzuje daný biotop z hlediska 

antropogenního narušení potenciální plnosti, a také má brát na zřetel přírodní potenciál 

daného stanoviště. Metoda ale zcela pomíjí nejzásadnější vlastnost přírody a daných 

biotopů, a to vlastnost autoregulace a samovolné regenerace. Tyto vlastnosti mají taktéž 

biotopy přírodě vzdálenější, které mohou díky svému vývoji v čase a vlastní přeměně 

změnit biotop v tuto chvíli s nízkou hodnotou ocenění na biotop s daleko vyšší bodovou 

hodnotou.  

Při sestavování seznamu biotopů byly typy biotopů agregovány do čtyř hlavních skupin 

(Seják, 2003): 
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  přírodní a přírodě blízké biotopy, 

  X přírodě vzdálené biotopy (X+písmeno), 

  přírodě cizí biotopy (X+číslo), 

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

Tyto biotopy dosahují maximální bodové hodnoty 42 a minimální bodové hodnoty 0 pro 

abiotické biotopy. Při vlastním oceňování těchto biotopů nastává problém v počáteční fázi 

rekultivace, kdy se některé z biotopů nacházejí v raném sukcesím stádiu, a proto jsou jim 

přiřazovány nízké hodnoty, ale toto hodnocení není schopno ocenit funkční potenciál 

tohoto území za delší časovou jednotku. V praxi to znamená, že určitý biotop by mohl 

získal vyšší bodové hodnocení, kdyby byl oceňován za 10 až 30 let po skončení 

rekultivačních a sanačních prací (vývoj před sanací byl také dlouhodobý). 

Území Dolu Žofie bylo hornickou činností a dalšími zásahy do životního prostředí za dobu 

existence dolu pozměněno. Rekultivace realizované v území směřovaly k minimalizaci 

negativních jevů hornické činnosti. Časové hledisko působící na tuto přeměnu se stanoví 

na desítky let, a to v daném území na více než 140 let. Během této doby bylo životní 

prostředí lokality narušeno výstavbou dolu a jeho součástí, včetně hornických kolonií, dále 

dlouhodobou těžební činností a v neposlední řadě také pozměněno zásahem zpětné obnovy 

narušeného prostředí, tzv. rekultivací. 

1) Bodová hodnota biotopů území DP Poruba 

Dle zjednodušeného postupu metodiky oceňování životního prostředí vycházející z tzv. 

Hessenské metody získala lokalita dobývacího prostoru  Poruba následující hodnoty 

(Tabulky 5.8 a Tabulky 5.9). 

Expertním odhadem byly stanoveny následující biotopy v lokalitě dobývacího prostoru  

Poruba před započetím těžby a po rekultivaci: 

 

 

 

2010 83



Jana Polanská: Hodnocení dopadů sanačně – rekultivačních činností 

Tabulka 5.8: Průměrná bodová hodnota určených biotopů DP  před těžbou 

Číslo 
Typ biotopu nebo podskupina typů 

biotopů 100% území 4214242 m²  HB/m² 
Hodnota území / 

body 

5 
V1 Makrofytní vegetace přirozeně  
eutrofních a mezotrofních stojatých vod 0,20% 8 428,48 47 396138,748 

6 
V2.1 Makrofytní vegetace mělkých stojatých 
vod 0,40% 16 856,97 53 893419,304 

7 V2.2 Periodické stojaté vody 0,01% 421,42 44 18542,6648 

12 V4 Makrofytní vegetace vodních toků 2,00% 84 284,84 41 3455678,44 

17 M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 0,20% 8 428,48 28 235997,552 

21 M1.5 Pobřežní vegetace potoků 1,24% 52 256,60 33 1724467,826 

25 M2.1 Vegetace letněných rybníků 0,03% 1 264,27 42 53099,4492 

70 T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 5,00% 210 712,10 33 6953499,30 

72 T1.3 Poháňkové pastviny 1,00% 42 142,42 39 1643554,38 

73 T1.4 Aluviální psárkové louky 3,00% 126 427,26 46 5815653,96 

74 T1.5 Vlhké pcháčové louky 0,50% 21 071,21 49 1032489,29 

75 T1.6 Vlhká tužebníková lada 0,30% 12 642,73 46 581565,396 

89 T4.2 Mezofilní bylinné lemy 12,00% 505 709,04 41 20734070,64 

106 L1 Mokřadní olšiny 6,52% 274 768,58 55 15112271,81 

108 L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 1,43% 60 263,66 42 2531073,745 

112 L3.2 Polonské dubohabřiny 4,20% 176 998,16 55 9734899,02 

116 L5.1 Květnaté bučiny 0,27% 11 378,45 45 512030,403 

155 XK1 Extenzivní nebo opuštěné sady a vinice 12,00% 505 709,04 36 18205525,44 

156 XK2 Lada s křovinnými porosty a stromy 0,20% 8 428,48 24 202283,616 

159 
XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin 
v krajině 3,20% 134 855,74 25 3371393,60 

160 XL2 Soliterní stromy 0,10% 4 214,24 25 105356,05 

174 X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě 37,50% 1 580 340,75 10 15803407,50 

179 
X5.2 Užitkové zahrady a zahradkářské 
kolonie 8,70% 366 639,05 14 5132946,756 

  Součet 100,00% 4 214 242,00 873 114 249 364,89 
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Tabulka 5.9: Průměrná bodová hodnota určených biotopů DP po rekultivaci 

Číslo 
Typ biotopu nebo podskupina typů 

biotopů 100% 4 214 242 HB/m² 
Hodnota území / 

body 

5 
V1 Makrofytní vegetace přirozeně  
eutrofních a mezotrofních stojatých vod 0,20% 8 428,48 47 396138,748 

6 
V2.1 Makrofytní vegetace mělkých stojatých 
vod 0,50% 21 071,21 53 1116774,13 

7 V2.2 Periodické stojaté vody 0,01% 421,42 44 18542,6648 

17 M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 0,20% 8 428,48 28 235997,552 

21 M1.5 Pobřežní vegetace potoků 0,03% 1 264,27 33 41720,9958 

25 M2.1 Vegetace letněných rybníků 0,03% 1 264,27 42 53099,4492 

70 T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 0,04% 1 685,70 33 55627,9944 

73 T1.4 Aluviální psárkové louky 0,08% 3 371,39 46 155084,1056 

74 T1.5 Vlhké pcháčové louky 0,02% 842,85 49 41299,5716 

75 T1.6 Vlhká tužebníková lada 0,06% 2 528,55 46 116313,0792 

89 T4.2 Mezofilní bylinné lemy 5,60% 235 997,55 41 9675899,632 

101 K1 Mokřadní vrbiny 3,00% 126 427,26 36 4551381,36 

106 L1 Mokřadní olšiny 2,00% 84 284,84 55 4635666,20 

108 L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 1,00% 42 142,42 42 1769981,64 

112 L3.2 Polonské dubohabřiny 5,20% 219 140,58 55 12052732,12 

116 L5.1 Květnaté bučiny 0,01% 421,42 45 18964,089 

142 XV4 Lokálně upravené vodní toky 2,30% 96 927,57 23 2229334,018 

143 XM1 Zamokřelá ruderální lada 5,20% 219 140,58 19 4163671,096 

151 
XT3 Intenzivní nebo degradované mezofilní 
louky 2,00% 84 284,84 13 1095702,92 

155 XK1 Extenzivní nebo opuštěné sady a vinice 14,20% 598 422,36 36 21543205,10 

156 XK2 Lada s křovinnými porosty a stromy 3,10% 130 641,50 24 3135396,048 

157 
XK3 Dřevinné porosty náspů dopravních 
staveb 2,00% 84 284,84 17 1432842,28 

159 
XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin 
v krajině 3,60% 151 712,71 25 3792817,80 

160 XL2 Soliterní stromy 0,02% 842,85 25 21071,21 

163 
XL5 Paseky, les po výsadbě a 
renaturalizační výsadba dřevin 12,60% 530 994,49 17 9026906,364 

174 X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě 10,00% 421 424,20 10 4214242 

176 
X4.6 Železniční stanice (seřazovací stanice 
a jim podobná překladiště) 0,90% 37 928,18 8 303425,424 

177 
X4.7 Lada v průmyslových, skladových a 
zemědělsko-technických areálech 2,10% 88 499,08 6 530994,492 

179 
X5.2 Užitkové zahrady a zahrádkářské 
kolonie 24,00% 1 011 418,08 14 14159853,12 

  Součet 100,00% 4 214 242,00 932 100 584 685,21 
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2) Bodová hodnota území odvalu Dolu Žofie 

Druhým hodnoceným územím ve sledované lokalitě byl odval Dolu Žofie, který dle 

zjednodušeného postupu metodiky oceňování životního prostředí vycházející z tzv. 

Hessenské metody získal následující hodnoty (Tabulky 5.10 a Tabulky 5.11). 

Expertním odhadem byly stanoveny následující biotopy v lokalitě odvalu Dolu Žofie před 

započetím těžby a po rekultivaci: 

Tabulka 5.10: Průměrná bodová hodnota určených biotopů odvalu před těžbou 

Číslo Typ biotopu nebo podskupina typů biotopů 100% území 56000 m²  HB/m² 
Hodnota území / 

body 

70 T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 25,70% 14 392,00 33 474936 

72 T1.3 Poháňkové pastviny 7,60% 4 256,00 39 165984 

89 T4.2 Mezofilní bylinné lemy 2,30% 1 288,00 41 52808 

112 L3.2 Polonské dubohabřiny 1,20% 672,00 55 36960 

159 XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin v krajině 2,10% 1 176,00 25 29400 

160 XL2 Soliterní stromy 0,10% 56,00 25 1400 

174 X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě 51,00% 28 560,00 10 285600 

179 X5.2 Užitkové zahrady a zahradkářské kolonie 10,00% 5 600,00 14 78400 

  Součet 100,00% 56 000,00 242 1 125 488,00 

 

Tabulka 5.11: Průměrná bodová hodnota určených biotopů odvalu po rekultivaci 

Číslo Typ biotopu nebo podskupina typů biotopů 100% 56000 m2  HB/m² 
Hodnota území / 

body 

70 T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 36,50% 20 440,00 33 674520

89 T4.2 Mezofilní bylinné lemy 2,30% 1 288,00 41 52808

151 XT3 Intenzivní nebo degradované mezofilní louky 39,80% 22 288,00 13 289744

156 XK2 Lada s křovinnými porosty a stromy 2,60% 1 456,00 24 34944

157 XK3 Dřevinné porosty náspů dopravních staveb 0,60% 336,00 17 5712

159 XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin v krajině 2,30% 1 288,00 25 32200

163 
XL5 Paseky, les po výsadbě a renaturalizační 
výsadba dřevin 15,90% 8 904,00 17 151368

  Součet 100,00% 56 000,00 170 1 241 296,00
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5.8 Hodnocení externalit ve volné krajině využitím Hessenské metody 

Území DP Poruba a odvalu Dolu Žofie bylo postiženo těžbou již v roce 1861, a proto při 

oceňování životního prostředí těchto území před lidským zásahem muselo být použito 

materiálů a map z této doby. Jednalo se zejména o mapy prvního, druhého a třetího 

vojenského mapování, a také mapy z doby tzv. tereziánského mapování.  

Oceňování území po rekultivaci bylo provedeno terénním průzkumem daných území, 

odborným odhadem a taktéž použitím všech dostupných mapových podkladů a ostatních 

záznamů. Procentuální zastoupení výskytu daných biotopů, uvedeno v m², bylo násobeno 

hodnotou bodu (HB) pro daný biotop uvedenou v tabulce Bodových hodnot biotopů České 

republiky (Seják, 2003) a vzniklá hodnota území mohla být dále použita pro výpočet 

finančního vyjádření. Pokud dané území před zásahem získá vyšší hodnotu území než 

po provedení rekultivace, mluvíme o nutnosti těžaře vyrovnat tuto ušlou ztrátu v podobě 

tzv. „vyrovnávacího poplatku“, který napovídá vzniku negativní externality. Pokud ale 

území po rekultivaci získá vyšší bodovou hodnotu, hovoříme o tzv. „nedoplatku“, který 

napovídá vzniku pozitivní externality. 

Pro vlastní výpočet hodnoty ocenění životního prostředí je potřeba odečíst bodovou 

hodnotu území po rekultivaci od hodnoty území před počátkem těžby. Vzniklá hodnota se 

násobí stanovenou finanční hodnotou 1 bodu, který činí  0.32 €, a představuje vlastní 

kvantifikaci externality, kterou musí původce státu zaplatit (Seják, 2003). Pro lokalitu 

dobývacího prostoru  Poruba je výpočet následující: 

1) Výpočet hodnoty území DP Poruba využitím Hessenské metody 

Průměrná bodová hodnota území před těžbou a po rekultivaci je odvozena z tabulky 5.8 a 

5.9. 

Výpočet hodnoty území DP Poruba dle směnného kurzu 

( ) 32.01 ⋅−= baHÚ €          (8) 

( ) 32.021,85658410089,3642491141 ⋅−=HÚ €  

32.068,679664131 ⋅=HÚ €      
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1504.868,679664131 ⋅=HÚ Kč    

26.6053721111 =HÚ Kč    

kde: 

HÚ1 – hodnota území vypočítaná dle směnného kurzu 

a – bodová hodnota území před těžbou 

b – bodová hodnota území po rekultivaci 

Výpočet hodnoty území DP Poruba dle parity kupní síly 

( ) 32.02 ⋅−= baHÚ €          (9) 

( ) 32.021,85658410089,3642491142 ⋅−=HÚ €  

32.068,679664132 ⋅=HÚ €      

6339.568,679664132 ⋅=HÚ Kč    

85.438985762 =HÚ Kč    

kde: 

HÚ2 – hodnota území vypočítaná dle parity kupní síly 

a – bodová hodnota území před těžbou 

b – bodová hodnota území po rekultivaci 

Odečtením bodové hodnoty území před těžbou a po rekultivaci jsme zjistili, že vyšší 

bodovou hodnotu mělo území před těžbou, a proto je výsledkem kladné číslo, což svědčí 

o vzniku negativní externality. Vzhledem k tomu, že vlastní ukončení těžební činnosti 

v dané lokalitě a rekultivace některých částí území prošlo všemi schvalovacími 

mechanismy dle platné legislativy a bylo shledáno vhodné pro danou lokalitu, není použití 

této metodiky pro výpočet peněžní hodnoty tohoto území vhodné. Nabízí se otázka, zda 

nově vzniklé biotopy, a to převážně biotopy pokládané za biotopy přírodě vzdálené, cizí 

a abiotické, mají správně nastavené bodovací charakteristiky a zda nejsou podceňovány 

v procesu hodnocení životního prostředí. V tomto případě se na danou lokalitu nepohlíží 

jako na kulturní krajinu, která má žít s člověkem v symbióze, ale na lokalitu, která zde byla 

před příchodem lidské společnosti. 
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V2.2 Periodické stojaté vody

V4 Makrofytní vegetace vodních toků

M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod

M1.5 Pobřežní vegetace potoků

M2.1 Vegetace letněných rybníků

T1.1 Mezofi lní ovsíkové louky

T1.3 Poháňkové pastviny

T1.4 Aluviální psárkové louky

T1.5 Vlhké pcháčové louky

T1.6 Vlhká tužebníková lada

T4.2 Mezofi lní byl inné lemy

L1 Mokřadní olšiny

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy

L3.2 Polonské dubohabřiny

L5.1 Květnaté bučiny

XK1 Extenzivní nebo opuštěné sady a vinice

XK2 Lada s křovinnými porosty a stromy

XL1 Remízky, aleje a l iniové porosty dřevin v krajině

XL2 Soliterní stromy

X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě

X5.2 Užitkové zahrady a zahradkářské kolonie
 

Obrázek 5.9: Procentuální podíl  jednotlivých druhů biotopů v území  DP  Poruba před těžbou 

Obrázky 5.9 a 5.10 znázorňují procentuální podíl zastoupení jednotlivých biotopů v území 

dobývacího prostoru Poruba. Počet biotopů přírodě vzdálených, cizích či abiotických 

stoupl z 6 na 13. Z toho také plyne výše tzv. „vyrovnávacího poplatku“, která by v dnešní 

době byla pro těžební společnost neúnosná a tento typ rekultivace celého území by byl 

neproveditelný. Dochází tímto ke konfrontaci názorů a nutnosti hodnotit tzv. X-biotopy 

jinou vhodnou metodikou, která bude brát v úvahu reálný funkční potenciál těchto biotopů 

a tímto pozvedne nynější vzniklou negativní externalitu pozitivním směrem. 

Dle dostupných materiálů plánu sanace a rekultivace na daném území byly prokázány 

neopomenutelné pozitivní vlivy rekultivační aktivity na mnoho složek životního prostředí, 

které se nám bohužel ve výpočtu nepodařilo prokázat. Je nutné poznamenat, že hodnocení 

pozitivních vlivů vychází ze stavu daného území, ovlivněného dlouhodobě (konec 19. 

století a celé 20. století) dobýváním uhlí.  
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V1 Makrofytní vegetace přirozeně  eutrofních a mezotrofních stojatých vod

V2.1 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod

V2.2 Periodické stojaté vody

M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod

M1.5 Pobřežní vegetace potoků

M2.1 Vegetace letněných rybníků

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

T1.4 Aluviální psárkové louky

T1.5 Vlhké pcháčové louky

T1.6 Vlhká tužebníková lada

T4.2 Mezofilní bylinné lemy

K1 Mokřadn vrbiny

L1 Mokřadní olšiny

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy

L3.2 Polonské dubohabřiny

L5.1 Květnaté bučiny

XV4 Lokálně upravené vodní toky

XM1 Zamokřelá ruderální lada

XT3 Intenzivní nebo degradované mezofilní louky

XK1 Extenzivní nebo opuštěné sady a vinice

XK2 Lada s křovinnými porosty a stromy

XK3 Dřevinné porosty náspů dopravních staveb

XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin v krajině

XL2 Soliterní stromy

XL5 Paseky, les po výsadbě a renaturalizační výsadba dřevin

X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě

X4.6 Železniční stanice (seřazovací stanice a jim podobná překladiště)

X4.7 Lada v průmyslových, skladových a zemědělsko-technických areálech

X5.2 Užitkové zahrady a zahradkářské kolonie  
Obrázek 5.10: Procentuální podíl  jednotlivých druhů biotopů v území DP  Poruba po rekultivaci 

2) Výpočet hodnoty území odvalu Dolu Žofie využitím Hessenské metody 

Průměrná bodová hodnota území před těžbou a po rekultivaci je odvozena z tabulek 5.10 a 

5.11. 

Výpočet hodnoty území odvalu dle směnného kurzu 

( ) 32.01 ⋅−= baHÚ €                  (10) 

( ) 32.000,296241100,48812511 ⋅−=HÚ €  

32.000,8081151 ⋅−=HÚ €      

1504.800,8081151 ⋅−=HÚ Kč    

52.8819431 −=HÚ Kč    

kde: 

HÚ1 – hodnota území vypočítaná dle směnného kurzu 
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a – bodová hodnota území před těžbou 

b – bodová hodnota území po rekultivaci 

Výpočet hodnoty území odvalu dle parity kupní síly 

( ) 32.02 ⋅−= baHÚ €                  (11) 

( ) 32.000,296241100,48812512 ⋅−=HÚ €  

32.000,8081152 ⋅−=HÚ €      

6339.500,8081152 ⋅−=HÚ Kč    

69.4506522 −=HÚ Kč    

kde: 

HÚ2 – hodnota území vypočítaná dle parity kupní síly 

a – bodová hodnota území před těžbou 

b – bodová hodnota území po rekultivaci 

Odečtením bodové hodnoty území před těžbou a po rekultivaci jsme zjistili, že vyšší 

bodovou hodnotu mělo území po rekultivaci, a proto je výsledkem záporné číslo, což 

svědčí o vzniku pozitivní externality na daném území. Tento výsledek je v souladu 

s plánem sanace a rekultivace dané části území.  

I když rekultivované území ve sledovaném území získalo výpočtem pozitivní externalitu, 

tak se tento výpočet neodrazil na hodnocení celého dobývacího prostoru, protože v daném 

zájmovém území byla plánovaná pouze jedna rekultivační aktivita. Z toho vyplývá, že 

použité hodnocení není schopno ocenit sledované území jako celek, když i přes vzniklou 

pozitivní externalitu rekultivované lokality odvalu Dolu Žofie se tento výsledek neodrazil 

na celkovém hodnocení dobývacího prostoru. V dobývacím prostoru nejenže nevznikly 

nevratné škody na krajině, ale těžební činnost s sebou přinesla řadu pozitivních změn pro 

obyvatelstvo. Mezi ně řadíme vznik pracovních míst, vybudování inženýrských sítí, 

zvýšení hrubého domácího produktu a v neposlední řadě také těžbu cenné nerostné 

suroviny. 
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T1.1 Mezofi lní ovsíkové louky

T1.3 Poháňkové pastviny

T4.2 Mezofi lní byl inné lemy

L3.2 Polonské dubohabřiny

XL1 Remízky, aleje a l iniové porosty dřevin v krajině

XL2 Soliterní stromy

X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě

X5.2 Užitkové zahrady a zahradkářské kolonie

Obrázek 5.11: Procentuální podíl jednotlivých druhů biotopů v území  odvalu před těžbou 

36,50%

2,30%

39,80%

60%

%

0%

15,90% T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

T4.2 Mezofilní bylinné lemy

XT3 Intenzivní nebo degradované mezofilní louky

XK2 Lada s křovinnými porosty a stromy

XK3 Dřevinné porosty náspů dopravních staveb

XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin v krajině

XL5 Paseky, les po výsadbě a renaturalizační výsadba dřevin

 

Obrázek 5.12: Procentuální podíl  jednotlivých druhů biotopů v území  odvalu po rekultivaci 
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Obrázky 5.11 a 5.12 znázorňují procentuální podíl zastoupení jednotlivých biotopů 

v území odvalu Dolu Žofie. 

Vzhledem k výše uvedeným rozporům v hodnocení tzv. negativních a pozitivních 

externalit jsme se zaměřili na řešení - stanovení funkčního potenciálu jednotlivých 

krajinných segmentů, které naznačují vývojové trendy, další postupy a možnosti využívání 

krajiny a krajinných prvků, doporučují strategii a postupy při ochraně a obnově 

ekologických funkcí, vazeb v území a v jednotlivých ekosystémech v závislosti na stupni 

antropogenního ovlivnění a tlaku. 

5.9 Hodnocení pozitivních externalit ve vztahu k vývojovým trendům 

sanačních ploch a jejich zonaci v kulturní krajině exploatované těžbou 

nerostných surovin  

Výsledná hodnota vzniklé externality sledovaného území je závislá na výpočtu funkčního 

potenciálu území před zásahem a po rekultivaci. Funkční potenciály jsou dány soubory 

ekologických a společenských potenciálů. Sledované společenské, abiotické a biotické 

faktory určují vznik ekologických, technicko-hospodářských a sociálně-ekonomických 

hodnot, které vedou k výpočtu ekologických, společenských potenciálů a následně směřují 

k výpočtu funkčního potenciálu (Obrázek 5.13). 

Vlastní výpočet se provádí ve dvou na sebe navazujících krocích: 

  výpočtu funkčních potenciálů území před zásahem a po rekultivaci, 

  výpočet výsledné hodnoty externality. 

5.9.1 Výpočet funkčních potenciálů území před počátkem těžby a po rekultivaci  

Následující postup výpočtu funkčních potenciálů se provádí dvěmi po sobě následujícími 

kroky, a to hodnocením daného území před započetím těžby a po ukončení rekultivace. 

Funkční potenciál sledovaného území se vypočítá jako součet ekologického a 

společenského potenciálu, jejichž hodnoty v sobě obsahují údaje o abiotických, biotických 

a společenských faktorech dané oblasti. 
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Obrázek 5.13: Funkční potenciál 

A) Postup výpočtu funkčního potenciálu území před započetím těžby: 

5.9.2 Výpočet ekologických hodnot biotopů (EH). 

5.9.3 Stanovení koeficientu ekologické změny biotopů (te). 

5.9.4 Výpočet celkového ekologického potenciálu území (EP). 

5.9.5 Výpočet společenské hodnoty území (SH). 

5.9.6 Stanovení koeficientů společenské změny tsA a tsB. 

5.9.7 Výpočet nových společenských hodnot území (SH1, SH2). 

5.9.8 Výpočet společenského potenciálu (SP). 

5.9.9 Výpočet funkčního potenciálu (FP). 
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B) Postup výpočtu funkčního potenciálu území po ukončení rekultivace: 

Postup je shodný s výpočtem lokality před započetím těžby s použitím údajů pro území 

s ukončenou sanací a rekultivací. 

5.9.2 Výpočet ekologických hodnot biotopů (EH) 

Postup výpočtu ekologických hodnot biotopů území před počátkem těžby je shodný 

s postupem výpočtu ekologických hodnot biotopů území po ukončení rekultivace. 

Ekologická hodnota = Abiotické faktory + Biotické faktory 

Ekologická hodnota biotopů analyzovaného území se stanoví součtem bodových hodnot 

daných charakteristik abiotických a biotických faktorů jak je uvedeno v obrázku 5.14. 

 

Ekologická hodnota 

Abiotické faktory Biotické faktory 

Faktor původnosti 

Faktor antropogennosti 

Faktor stupně degradace 

Faktor jakostní třídy 

Faktor trofie 

Faktor zralosti 

Faktor rozmanitosti 

Faktor synantropie 

Faktor chráněných druhů 

Faktor ohrožení společenstva 

Faktor výskytu bioindikátorů 

Faktor chráněných druhů 

Faktor synantropie 

Obrázek 5.14: Faktory hodnocené při výpočtu ekologické hodnoty 
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Postup výpočtu ekologické hodnoty 

1. Hodnocené území se rozdělí dle procent pokrytí jednotlivých druhů typů biotopů 

z Katalogu biotopů České republiky (Chytrý, 2001). 

2. Jednotlivé abiotické a biotické faktory se vypočítají násobením stanovené hodnoty 

bodu jednotlivých hodnocených charakteristik pro daný biotop procentem jeho pokrytí. 

3. Ekologická hodnota jednotlivých biotopů (EH) vznikne součtem všech jeho 

abiotických a biotických faktorů.  

Hodnocení jednotlivých charakteristik abiotických faktorů 

Původnost 

Stanovení  kvality substrátu, kontaminace půd cizorodými látkami, stanovení stupně 

degradace, stanovení půdního typu a půdního druhu (ve vztahu k přirozeným podmínkám 

stanoviště)je provedeno dle tabulky 5.12. 

Tabulka 5.12: Hodnocení faktoru Původnost 

hodnocený faktor body 
půdní druh a půdní typ přirozený (přírodní) 5 
půdní  druh a  půdní typ odpovídající přirozenému stavu                            4 
půdní  druh a  půdní typ odpovídající přirozenému stavu ovlivněný změnou 
stanovištních podmínek (poklesy, sekundární mokřady apod.) 

3 

půdní  druh a  půdní typ odpovídající přirozenému stavu ovlivněný změnou 
stanovištních podmínek (desertifikace) 

2 

půdní druh  a půdní typ neodpovídající přirozenému stavu 1 
bez půdního pokryvu 0 

Antropogennost 

Popis míry antropogenního vlivu na půdní pokryv sledované oblasti obsahující údaje 

o typu půdního pokryvu je uveden v tabulce 5.13. Půdní pokryv přirozeně původní 

dosahuje vyšších bodových charakteristik oproti antropogenně vytvořenému a 

přeměněnému pokryvu. 
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Tabulka 5.13: Hodnocení faktoru Antropogennost 

hodnocený faktor body 
ornice 5 
podornice 4 
deponie odpadů – kompostovatelný 3 
deponie odpadů – horninový 2 
ostatní deponie 1 
zpevněná plocha bez půdního pokryvu 0 

Stupeň degradace 

Stanovení chemizmu půd a míry znečištění půdního pokryvu v porovnání s přirozeným 

stavem sledovaného vzorku je prováděno dle tabulky 5.14, na základě chemických analýz 

dle vyhlášky č. 13/94 Sb. k zákonu č. 334/92 Sb. v platném znění. 

Tabulka 5.14: Hodnocení faktoru Stupeň degradace 

hodnocený faktor body 
nevykazují znečištění 5 
nepřesahují maximálně přípustné hodnoty 4 
mírně kontaminované  3 
silně kontaminované 2 
velmi silně kontaminované 1 
životu nebezpečné 0 

Jakostní třída 

Hydrobiologické hodnocení kvality tekoucích a stojatých vod je prováděno na základě 

fyzikálně - chemických a biologických  analýz (výskyt  bioindikátoru znečištění vod - 

bakterií, mikroorganismů, bentosu, ve stojatých vodách je významným kritériem čistoty 

výskyt řas).  

Na  základě fyzikálně - chemických a biologických rozborů je čistota vod rozdělena do 4 

tříd jakosti (podle ČSN č. 757221) jak je patrné z tabulky 5.15: I. neznečištěná, II. mírně 

znečištěná, III. znečištěná, IV. silně znečištěná, V. velmi silně znečištěná. Směrnice 

2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000 ustanovující rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky rozděluje ekologický stav vody do pěti tříd: 

velmi dobrý, dobrý, střední, poškozený a zničený. Rozhodující složky jsou přitom složení 

a četnost vodní flóry a biomasa. 
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Tabulka 5.15: Hodnocení faktoru Jakostní třída 

jakostní třídy ekologické třídy body 
I. neznečištěná velmi dobrý 5 
II. mírně znečištěná dobrý 4 
III. znečištěná střední 3 
IV. silně znečištěná poškozený 2 
V. velmi silně znečištěná zničený 1 

Trofie  

Stanovení množství živin v daném vzorku vody ze sledované oblasti se provádí 

biologicko-chemickou analýzou, jejichž výsledky určí stupeň trofie dané oblasti. Stanovení 

trofického potenciálu se provádí biotestem spočívajícím v kultivaci zelené řasy 

Scenedesmus quadricauda za standardních podmínek (osvětlení, teplota, přívod CO2, 

apod.) a ve sledování její růstové odezvy. Růstová odezva se určuje spektrofotometrickým 

stanovením koncentrace chlorofylu. Když je dosaženo jeho konstantní koncentrace, stanoví 

se sušina řasové biomasy a rozdíl mezi touto hodnotou a počáteční hodnotou (z přepočtené 

koncentrace vložené kultury) určuje trofický potenciál Mp [mgl-1]. Nejnižší hodnoty 

dosahují ultraoligotrofní vody, které se přirozeně nevyskytují a antropogenně ovlivněné 

hypertrofií vody, které obsahují vysoké procento nežádoucích prvků (Tabulka 5.16). 

 
Tabulka 5.16: Hodnocení faktoru Trofie u přirozeně vyskytujících se vod 

hodnocený faktor trofický potenciál Mp [mgl-1] body 
hypertrofní (vysoce živné)   >1000 1 
polytrofní (velmi silně živné)   500-1000 2 
eutrofní (silně živné)   200-500 3 
mesotrofní (středně živné)   50-200 4 
oligotrofní (slabě živné)   5-50 5 
ultraoligotrofní (neživné)   0-50 0 

 

Tabulka 5.17: Hodnocení faktoru Trofie u antropogenně vyskytujících se vod 

hodnocený faktor trofický potenciál Mp [mgl-1] body 
hypertrofní (vysoce živné)   >1000 0 
polytrofní (velmi silně živné)   500-1000 1 
eutrofní (silně živné)   200-500 2 
mesotrofní (středně živné)   50-200 2-3 
oligotrofní (slabě živné)   5-50 4-5 
ultraoligotrofní (neživné)   0-50 0 
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Hodnocení jednotlivých charakteristik biotických faktorů 

Zralost 

Stupeň zralosti vegetačního krytu se provádí terénním průzkumem dané oblasti a určením 

typu porostu dané lokality a stupně jejího vývoje (Tabulka 5.18). 

Tabulka 5.18: Hodnocení faktoru Zralost 

hodnocený faktor body 
porost přirozený, edafický klimax lužního lesa, květnatá nehnojená louka, 
různověký les pralesovitého typu 

5 

porost heterokulturní, acidofilní bučiny 4 
porost přirozené monokultury, rákosiny, bučiny, hospodářské lesy listnaté 3 
porost ruderální, segetální, víceleté vegetace, stanoviště kulturních rostlin 2 
porost ruderální, segetální, jednoleté vegetace 1 
porost invazní, zavlečený 0 

Rozmanitost 

Analýza vegetačního krytu je prováděna  metodou fytocenologického snímkování. Pro 

následná opatření v rámci výpočtu externalit má rozhodující význam stanovení vývojových  

tendencí analyzovaných ploch, popř. možnosti překonání limitních prahů (změnami 

druhového  složení, omezením zatěžujícího faktoru apod.) (Tabulka 5.19). 

Tabulka 5.19: Hodnocení faktoru Rozmanitost 

hodnocený faktor body 
společenstva   lesní 
přirozená, přírodě blízká 5 
hospodářsky využívaná    
   heterokulturní 
   s vyvinutým bylinným patrem 5 
  bez vyvinutého bylinného patra  4 
  monokulturní  
   s vyvinutým bylinným patrem*) 5 - 3 
  bez vyvinutého bylinného patra 2 - 1 
pobřežní a mokřadní společenstva   5 - 4 
liniová a rozptýlená vegetace  5 - 4 
společenstva mimolesní a náhradní  
 louky, trvalé travní porosty**)  5 - 3 
 pastviny**)  4 - 3 
pomologické kultury, užitkové zahrady  
 extenzivní  4 - 3 
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 intenzivní 3 - 2 
polní kultury  2 - 1 
bez vegetace, ruderální společenstva antropogenních stanovišť 0 - 2 
bezodtoké poklesové kotliny  
 s vyvinutými mokřadními a 

vodními společenstvy  
4 - 5  

 bez vyvinutých mokřadních a 
vodních společenstev***) 

2 - 3 

složiště odpadů  
 s vyvinutou stratifikací porostu *) 3 - 5 
 s vyvinutým bylinným patrem 2 - 4 
 bez vegetačního krytu  1 

*) autochtonní druhové složení porostu se hodnotí nejvyšším počtem bodů 

**) dle intenzity obdělávání a druhové diverzity travních společenstev 

***) raná stádia sukcese, allochtonní výsadby 

Synantropie 

Stanovení  %  invazních, expanzních a synantropních druhů  v analyzovaném porostu 

(plošná pokryvnost). Pokryvnost se stanovuje tzv. botanickým snímkováním, které 

poskytuje údaje o identifikaci porostu a hodnocené ploše. Pro stanovení pokryvnosti lze 

využít metody váhové, bodové, odhadové a metody pokryvnosti listoví (Tabulka 5.20). 

Tabulka 5.20: Hodnocení faktoru Synantropie 

hodnocený faktor body 
0 -   5 %  5 
6 -  25 %  4 
26 -  50 %  3 
51 -  75 %   2 
76 - 90 %                     1 
91% - 100% 0 

Chráněné druhy 

Stanovení výskytu ohrožených druhů ve sledované oblasti, které jsou uvedeny v Červeném 

seznamu ohrožených druhů České republiky a dále dle zákona o ochraně přírody a krajiny 

114/1992 Sb., jenž upravuje vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb. 

o zvláště chráněných druzích v platném znění (Tabulka 5.21). 
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Tabulka 5.21: Hodnocení faktoru Chráněné druhy 

hodnocený faktor body 
výskyt druhů ohrožených  v kategorii  
 kriticky ohrožené + C1 5 
 silně ohrožené + C2, výskyt 

deštníkových druhů 
4 

 ohrožené C3 3 
 významné C4a – taxony vyžadující 

zvláštní pozornost – méně ohrožené 
2 

 ostatní C4b – taxony vyžadující 
zvláštní pozornost – dostatečně 
neprostudované  

1 

 nevyskytují se  0 

Ohrožení společenstva (dle Moravec, 2005) 

Některé regionální kategorizace červených seznamů rozlišují explicitně vzácnost a 

ohrožení (Moravec a kol., 1995). Pro vymezení stupně ohrožení neexistuje jednoznačné 

dělící kritérium. Rozlišení je rovněž závislé na intenzitě vzorkování, kdy jako odhad 

vzácných druhů je doporučeno vzít čtvrtinu z celkového počtu druhů, stejně tak i počet 

běžných druhů (Tabulka 5.22). 

Tabulka 5.22: Hodnocení faktoru Ohrožení společenstva 

hodnocený faktor body 
asociace lidskou činností bezprostředně ohrožená a v nebezpečí vymizení 
(2) 

 

 vzácná  (2a) 5 
 dostatečně hojná (2b)  4 
asociace ustupující v důsledku lidské činností  
 vzácná 3a 5 
 dostatečně hojná 3b   4 
asociace bez ohrožení lidskou činností 4   
 vzácná 4a 2 
 dostatečně hojná 4b 1 

Při studiu fauny je hodnocení stavu ekosystému zaměřeno především na mapování výskytu 

obratlovců a vybraných skupin bezobratlých (bioindikační skupiny živočichů, vzácné 

a chráněné druhy, lovná zvěř). Je studována  druhová diverzita, procento synantropních 

druhů, počet vzácných a chráněných druhů živočichů, počet lovné zvěře, velikost teritorií, 

funkčnost a složitost potravních řetězců pastevně - kořistnického typu. 
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Výskyt bioindikátorů 

Hojný výskyt předpokládaných druhů organismů je vázán na výskyt bioindikátorů, kteří 

podmiňují přítomnost na těchto druzích nejen potravně závislých druhů organismů. Jedná 

se o druhy vyžadující ochranářská opatření, které se v praxi využívají pro stanovení 

nejmenší možné plochy pro chráněné území či pro určení minimálních nároků na složení, 

strukturu a procesy v ekosystémech (Plesník, 2003).  

Hodnocení bohatosti rostlin a živočichů určitého území v závislosti na lokálních 

a regionálních ekologických vlastnostech se stanovuje na základě biogeografického 

výzkumu významných bioindikátorů, čili stanovením jeho změn v prostoru a čase (Tabulka 

5.23).  

Mezi hlavní bioindikátory řadíme cévnaté druhy rostlin (primární producenti), motýly (v 

závislosti na rostlinném společenstvu), brouky – střevlíky (vrcholoví konzumenti – 

bezobratlí), vážky a obojživelníky. Monitoring dané oblasti se provádí dlouhodobě po 

dobu nejméně 5 let a tyto výsledky nám ukazují současný stav druhové rozmanitosti (bez 

fluktuací) zkoumaného území. Z těchto výsledků je možno odvodit rekonstruovanou 

druhovou skladbu lokality. 

Tabulka 5.23: Hodnocení faktoru Výskyt bioindikátorů 

hodnocený faktor body 
bioindikátoři se vyskytují v hojném počtu a různých závislostech 5 
výskyt několika druhů bioindikátorů navzájem na sobě závislých 4 
výskyt několika druhů bioindikátorů na sobě nezávislých 3 
výskyt pouze jednoho druhu bioindikátoru 2 
bioindikátoři se vyskytují pouze ojediněle a náhodně 1 
bioindikátoři se nevyskytují 0 

Chráněné druhy 

Stanovení výskytu ohrožených druhů ve sledované oblasti, které jsou uvedeny v Červeném 

seznamu ohrožených druhů České republiky a dále dle zákona o ochraně přírody a krajiny 

114/1992 Sb., jenž upravuje vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb. 

o zvláště chráněných druzích v platném znění (Tabulka 5.24). 
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Tabulka 5.24: Hodnocení faktoru Chráněné druhy 

hodnocený faktor body 
výskyt druhů ohrožených  v kategorii: 
 kriticky ohrožené + C1 5 
 silně ohrožené + C2, výskyt 

deštníkových druhů 
4 

 ohrožené C3 3 
 významné C4a – taxony vyžadující 

zvláštní pozornost – méně ohrožené 
2 

 ostatní C4b – taxony vyžadující 
zvláštní pozornost – dostatečně 
neprostudované  

1 

 nevyskytují se  0 

Synantropie 

Stanovení % invazních, expanzních a synantropních druhů  v analyzovaném porostu 

metodou odhadu nebo počítáním na stanovenou jednotku plochy. Pro stanovení 

populačních hustot živočichů počítáním je důležité použít reprezentativní množství 

odchytových zařízení a počty kusů v jednotlivých vzorcích zjistit nejpřesněji, aby se 

stanovená početnost pro určitou oblast co nejvíce blížila skutečnosti (Tabulka 5.25). 

Tabulka 5.25: Hodnocení faktoru Synantropie 

hodnocený faktor body 
0 -   5 %  5 
6 -  25 %  4 
26 -  50 %  3 
51 -  75 %   2 
76 - 90 %                     1 
91% - 100% 0 

5.9.3 Stanovení koeficientů ekologické změny (te) biotopů  

Postup stanovení koeficientu ekologické změny biotopů lokality před započetím těžby je 

shodný s postupem stanovení koeficientu ekologické změny biotopů lokality po skončení 

rekultivace. 

Koeficient ekologické změny je číslem odhadu možnosti změny podmínek daných biotopů 

v čase, a tímto nám určují potenciál sledovaného území za několik let. 
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Při hodnocení dané lokality, která je starší 100 let, se vychází z předpokladu, že v té době 

byla lokalita stabilní po mnoho let, nedocházelo v ní k velkým změnám, a pokud by nebyla 

narušena těžbou, tak by její vývoj pokračovat přirozeným směrem již malých změn, ne-li 

změn nulových po delší časové hledisko. 

Grafy ekologického potenciálu (obrázek 5.15 a obrázek 5.16) graficky znázorňují možnosti 

ekologické změny sledovaných území v čase a přiřazují hodnoty koeficientů daným 

biotopům.  
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Obrázek 5.15: Ekologický potenciál  
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Obrázek 5.16: Ekologický potenciál lesů 
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Nalezením druhů biotopů, který na dané lokalitě vytváříme, určíme, za kolik let je 

pravděpodobné, že daný biotop tohoto stavu dosáhne použitím daného způsobu 

rekultivace. Vedením kolmice na hodnotu předpokládaného časového období se stanoví 

bod, kterým vedená přímka určí průsečík s osou y a stanoví požadovaný koeficient 

ekologické změny. 

Osa x znázorňuje časové rozpětí od 0 do 200 let. Osa y pak koeficient ekologické změny 

od 1 do 2, přičemž nejkratší časové období je přiřazeno k nejvyšší hodnotě koeficientu ten 

a naopak nejdelší období nejnižšímu koeficientu ten.  

Tabulka 5.26 znázorňuje koeficienty ekologické změny vybraných charakteristických 

biotopů dle předpokládané doby k zajištění jejich ekologických funkcí. Časové období 

jednotlivých reprezentativních biotopů bylo vytvořeno dle následující tabulky. 

Tabulka 5.26: Koeficienty ekologické změny vybraných charakteristických biotopů. 

biotop časové 
období 

les 70-200 let 
mokřad, pobřežní vegetace 10-60 let 
louka, TTP, pastvina 5-25 let 
voda, poklesové kotliny 5-50 let 
liniová a rozptýlená vegetace, porostní pláště 15-70 let 
pomologické kultury 8-50 let 
polní kultury 8-30 let 
ruderální vegetace 1-15 let 

5.9.4 Výpočet celkového ekologického potenciálu území (EP)  

Postup výpočtu ekologického potenciálu lokality před započetím těžby (EP1) je shodný 

s postupem výpočtu ekologického potenciálu lokality po ukončení rekultivace (EP2). 

Ekologický potenciál analyzovaného území se stanoví násobením bodových hodnot 

ekologické hodnoty (EH) daných typů biotopů koeficientem jejich ekologické změny (te). 

Maximální hodnota ekologického potenciálu je 100 - 110 pro každý jednotlivý biotop 

v závislosti na jeho typu, protože předpokládáme, že sledované území má možnost 

autoregulace svých funkcí v čase o 0-100%. Ekologická hodnota je teda násobena 

koeficientem ekologické změny (te), a to maximálně číslem 2.  
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Postup výpočtu celkového ekologického potenciálu 

1. Vynásobením ekologických hodnot jednotlivých biotopů (EH) koeficienty jejich 

ekologické změny te, dle vzorce 12 získáme hodnoty ekologických potenciálů jednotlivých 

biotopů. 

teEHEP ⋅=                                (12) 

2. Sečtením všech dílčích hodnot vzniklých ekologických potenciálů jednotlivých biotopů 

dostaneme konečný ekologický potenciál řešeného území (EP). Tento postup opakujeme 

pro lokalitu před těžbou (EP1) a po ukončení rekultivace (EP2). 

5.9.5 Výpočet společenské hodnoty území (SH) 

Postup výpočtu společenské hodnoty jednotlivých charakteristik lokality před započetím 

těžby je shodný s postupem výpočtu společenské hodnoty jednotlivých charakteristik 

lokality po skončení rekultivace a slouží převážně jako nástroj k dalšímu hodnocení. 

Společenská hodnota analyzovaného území se stanoví součtem bodových hodnot daných 

charakteristik společenských faktorů (Obrázek 5.17). 

Postup výpočtu společenské hodnoty 

1. Společenské faktory zóna území a přírodní zdroj se vypočítají násobením stanovené 

hodnoty bodu pro daný biotop procentem jeho pokrytí (pro každý faktor součet 100%). 

2. Ostatní společenské faktory se vypočítají násobením vybraných hodnocených faktorů 

vyskytujících se ve sledované oblasti a jejich koeficienty současné veřejné důležitosti 

(SVD), který byl pro dané faktory pevně stanoven viz popis níže, procentuálním 

zastoupením jednotlivých krajinných částí. 

3. Celková společenská hodnota sledované oblasti vznikne součtem dílčích společenských 

faktorů. 

Stanovení koeficientu SVD 

Hodnoty koeficientů současné veřejné důležitosti (SVD) se pohybují od 1,00 do 2,00 

v závislosti na své důležitosti. 
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Tabulka 5.27: Koeficient současné veřejné důležitosti (SVD) 

popis SVD 
velice vysoká hodnota důležitosti 1,9-2,0 
vysoká hodnota důležitosti  1,7-1,8 
středně vysoká hodnota důležitosti  1,5-1,6 
nízká hodnota důležitosti   1,3-1,4 
velice nízká hodnota důležitosti                     1,1-1,2 
bez hodnoty důležitosti 1 

Škála hodnot koeficientu současné veřejné důležitosti (SVD) je stanovena dle míry 

důležitosti s jakou dnešní společnost / veřejnost hodnotí jednotlivé krajinné části jejich 

využití, funkce a prvky v ní. Hodnoty koeficientu SVD byly stanoveny dle předcházející 

tabulky 5.27. 

 

 

Společenská hodnota
 

Společenské faktory
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Obrázek 5.17: Faktory hodnocené při výpočtu společenské hodnoty 
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Hodnocení jednotlivých charakteristik společenských faktorů 

Společenské faktory = Technicko - hospodářské faktory + Sociálně - ekonomické faktory 

Zóna území 

Krajina exploatovaná hlubinným dobýváním uhlí může být rozdělena do jednotlivých 

krajinných zón jak je viditelné z tabulky 5.28. 

Tabulka 5.28: Hodnocení faktoru  Zóna území 

hodnocený faktor body 
zonace krajiny (aktuální dominantní funkční využití) 
zóna průmyslového prostředí těžebního*) 1 - 3 
zóna průmyslového prostředí mimotěžebního 1 - 3 
zóna zastavěné části zóna městská 1 - 3 
 zóna příměstská 3 - 5 
 zóna venkovská 3 - 5 
zóna produktivního prostředí zemědělská část krajiny 1 - 3 
 hospodářské lesy 1 - 5 
zóna s ochranným prostředím přírodní 5 
 kulturní  5 
ostatní plochy, lada  1 - 3 
*)   kvalitativní hodnocení - hodnotí se v rámci převládajícího funkčního využití  plošné zastoupení  

mimolesní vegetace (vyšší hodnota bodů pro kvalitativně vyšší strukturu krajinné části) 

Přírodní zdroj 

Určení míry využití sledovaného území po potřeby materiálního a energetického zásobení 

společnosti přírodními zdroji a energii, např. podpovrchová a povrchová těžba, alternativní 

zdroje energie a mimoprodukční funkce lesa.  

Tabulka 5.29: Hodnocení faktoru  Přírodní zdroj 

hodnocený faktor body 
maximální využití území pro potřeby zisku přírodních zdrojů a různých 
energií 

5 

plné využití území pro potřeby zisku přírodních zdrojů a energií 4 
dostatečné využití území pro potřeby zisku přírodních zdrojů a energií 3 
částečné využití území pro potřeby zisku přírodních zdrojů a energií 2 
neúplné využití území pro potřeby zisku přírodních zdrojů a energií  1 
nedostatečné využití území pro potřeby zisku přírodních zdrojů a energií 0 
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Území, které využívá přírodními zdroje, ať už povrchové nebo podpovrchové, a jehož 

energetický potenciál je využíván pro výrobu elektřiny alternativními zdroji energie 

(sluneční, větrná, atd.) získá maximální počet bodů. Sledované území je rozděleno 

procentuálně tak, aby konečný součet nejlépe vystihoval povahu daného území a celkový 

počet dosáhl 100% (Tabulka 5.29). 

Produkce 

Stanovení míry využití sledované oblasti pro potřeby produkce v zemědělství a lesním 

hospodářství (Tabulka 5.30). 

Tabulka 5.30: Hodnocení faktoru  Produkce 

hodnocený faktor SVD 
těžba nerostných surovin lomy 1,3 
 štěrkovny 1,3 
 pískovny 1,3 
 doly 1,1 
 odvaly  1,3 
 výsypky 1,3 
 odkaliště 1,1 
 stará důlní díla 1,3 
 suché poklesy 1,3 
 mokré poklesy 1,3 
 sedimentační nádrže 1,3 
 správní budovy 1,5 
 technický park 1,3 
 parkoviště 1,3 
zemědělství orná půda 1,5 
 louky 1,5 
 pastvina 1,3 
 chmelnice 1,3 
 vinice 1,3 
 sady 1,5 
 léčivé a kořenné rostliny 1,3 
 květinové plantáže 1,3 
 chov dobytka 1,5 
 chov ryb 1,3 
 chov drůbeže 1,3 
 chov koní 1,5 
 včelařství 1,5 
 ekologické zemědělství 1,8 
lesní hospodářství lesy hospodářské 1,8 
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 lesy ochranné 1,8 
 lesy zvláštního určení 2 
 rychle rostoucí dřeviny, plantáže, 

vánoční stromky 1,5 
průmysl průmyslové areály nad 3 ha 1,1 
 průmyslové areály 1-3 ha 1,3 
 průmyslové areály do 1 ha 1,5 
ostatní  1-2 

Výstavba 

Hodnocení funkce výstavby daného území je provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákonem 

č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Tabulka 5.31). 

Tabulka 5.31: Hodnocení faktoru  Výstavba 

hodnocený faktor SVD 
bydlení panelová zástavba-nad 5pater 1,1 
 činžovní zástavba do 5 pater 1,3 
 historická část města 1,8 
 příměstská zástavba panelového typu 1,3 
 příměstská zástavba satelitního typu 1,3 
 příměstská zástavba liniového typu  
 příměstská zástavba rodinná 

roztroušená 1,8 
 vesnická zástavba 1,5 
 roztroušená vesnická zástavba 1,5 
ostatní stavby altány, pergoly 1,5 
 bazény 1,3 
 chaty 1,8 
 letní zahrádky 1,5 
 oplocení 1,3 
 podzemní stavba nebo objekt 1,3 
 přístavba nebo přístřešek 1,3 
 rybník 1,8 
 vodní dílo 1,5 
 větrné elektrárny 1,5 
 úpravna vody 1,8 
 stavby pro reklamu 1,1 
 studna 1,8 
občanská vybavenost  1,3 
sklady  1,8 
hospodářské budovy zemědělské 1,3 
 průmyslové 1,1 
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 bioplynové stanice 1,3 
skládky odpadu komunální 1,1 
 průmyslové 1 
doprava dálnice 1,3 
 silnice I.-III. třídy 1,8 
 místní komunikace I.-IV. třídy 1,5 
 účelové komunikace 1,3 
 čerpací stanice pohonných hmot 1,5 
 garáže 1,5 
technická infrastruktura elektronická komunikace 1,3 
 energetická soustava 1,5 
 telekomunikační zařízení 1,5 
 veřejné osvětlení 1,5 
ostatní  1-2 

Rekreace 

Hodnocení funkce rekreace daného území vychází z potřeby společnosti trávit volný čas 

v územích, která jsou pro tuto potřebu vymezena (Tabulka 5.32). 

Tabulka 5.32: Hodnocení faktoru  Rekreace 

hodnocený faktor SVD 
rekreace rodinná, individuální rekreace půldenní 1,5 
 rekreace jednodenní 1,8 
 rekreace vícedenní 2 
 chalupaření 1,8 
 chataření 1,5 
sport sportovní zařízení indoor 1,8 
 sportovní zařízení outdoor 1,8 
 celoroční 2 
 sezónní 1,8 
turistika pěší turistika 2 
 cykloturistika 1,8 
 hipoturistika 1,5 
 agroturistika 1,3 
 kempink 1,3 
 vodáctví 1,5 
 rybaření 1,5 
 myslivost 1,3 
 naučné stezky, geostezky 1,5 
výuka a výzkum místní komunikace I.-IV. třídy 1,8 
ostatní  1-2 
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Ochrana 

Hodnocení ochranné funkce přírody a krajiny daného území je provedeno v souladu se 

zákonem č. 114/1992 Sb. České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody 

a krajiny (Tabulka 5.33).  

Tabulka 5.33: Hodnocení faktoru  Ochrana 

hodnocený faktor SVD 
zvláště chráněná území velkoplošná národní park 2 
 chráněná krajinná oblast 2 
zvláště chráněná území maloplošná národní přírodní rezervace 1,8 
 přírodní rezervace 1,8 
 národní přírodní památka 1,8 
 přírodní památka 1,8 
krajinný ráz přírodní park 1,5 
významný krajinný prvek vyhlášen ze zákona 1,5 
 registrovaný 1,8 
územní systém ekologické stability provincionální a biosférický 1,8 
 nadregionální 1,7 
 regionální 1,6 
 lokální 1,5 
 interakční prvek 1,3 
Natura 2000 evropsky významná lokalita 2,0 
 ptačí oblast 2,0 
 památný strom 1,5 
ostatní ochrana přechodně chráněná plocha 1,5 
 ostatní 1-2 

Kultura 

Hodnocení kulturní funkce daného území je provedeno v souladu se zákonem č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) v plném znění 

(změna: 227/2009 Sb) (Tabulka 5.34). 

Tab.5.34:  Hodnocení faktoru  Kultura 

hodnocený faktor SVD 
památková péče kulturní památky 1,8 
 národní kulturní památky 2 
 památkové rezervace 1,8 
 památková zóny 1,5 
archeologie archeologické výzkumy 1,3 
 archeologické nálezy 1,5 
oslavné a památeční stavby celebrální stavby 1,5 
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 funerální stavby 1,3 
 militární stavby 1,3 
 sakrální stavby 1,3 
 ostatní 1-2 

Ekonomika 

Hodnocení funkce ekonomiky daného území vychází z potřeby společnosti zaměstnávat co 

největší počet lidí v územích, která jsou pro tuto potřebu vymezena (Tabulka 5.35).  

Tabulka 5.35: Hodnocení faktoru  Ekonomika 

hodnocený faktor SVD 
pracovní místa pracovní místa na dobu neurčitou 2 
 pracovní místa na dobu určitou 1,8 
 pracovní místa na dobu kratší než 3 

roky 1,6 
 dohoda o provedení práce 1,5 
 dohoda o pracovní činnosti 1,5 
 sezónní pracovní místa,brigády 1,3 
přivydělání příležitostné přivydělání 1,3 
 ostatní 1-2 

5.9.6 Stanovení koeficientů společenské změny tsA a tsB  

Postup stanovení koeficientů společenské změny území před počátkem těžby (tsA1,tsB1) je 

shodný s postupem stanovení koeficientů společenské změny území po skončení 

rekultivace (tsA2,tsB2). 

Pro výpočet společenského potenciálu byly vytvořeny dva koeficienty společenské změny 

tsA a tsB.  

Tabulka 5.36: Koeficient společenské změny tsA 

časové období pro vytvoření a zajištění nových společenských funkcí tsA 
do 5 let 2 
6-10 let 1,8 
11-20 let 1,5 
21-50 let 1,3 
nad 50 let 1,1 
bez reálné změny 1 
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Koeficient tsA (Tabulka 5.36) je vztažen k předpokládanému časovému období pro 

vytvoření a zajištění společenských funkcí nově vznikajících nebo nedostatečně 

fungujících biotopů. 

Koeficient tsB (Tabulka 5.37) je vztažen k předpokládanému časovému období pro 

zachování a udržení stávajících společenských funkcí již existujících a fungujících biotopů. 

Tabulka 5.37: Koeficient společenské změny ts B 

časové období pro zachování a udržení nových společenských funkcí tsB 
do 5 let 1,1 
6-10 let 1,3 
11-20 let 1,5 
21-50 let 1,8 
nad 50 let 2 
bez reálné změny 2 

Při stanovování koeficientů společenské změny se stanovují koeficienty pro lokalitu jako 

celek, nejdříve pro lokalitu před počátkem těžby a následně pro lokalitu po ukončení 

rekultivace. Koeficienty ekologické změny se stanovují pro danou charakteristiku faktoru 

společně s procentuálním podílem území, které můžeme pouze zachovat, zachovat větší 

nebo menší rozlohu nebo zachovat určitý podíl a vytvořit nový procentuální podíl, a nebo 

pouze vytvořit novou charakteristiku na dané lokalitě. Koeficienty společenské změny 

přiřazujeme dle tabulek 5.36 a 5.37, které nám časovým obdobím určují výši koeficientů. 

Společenská hodnota nám slouží jako ukazatel hodnoty území před počátkem těžby a před 

počátkem rekultivace.  

5.9.7 Výpočet nových společenských hodnot (SH1, SH2)  

Nová společenská hodnota (SH1) území vztažená k plánované rozloze je součtem všech 

dílčích nových společenských hodnot charakteristik vztahujících se k plánované rozloze. 

Tyto dílčí nové společenské hodnoty se vypočítají vynásobením koeficientů jejich 

společenské změny pro vytvoření a zajištění nových společenských funkcí tsA procentem 

plánované rozlohy. 

Nová společenská hodnota (SH2) území vztažená k zachované rozloze je součtem všech 

dílčích nových společenských hodnot charakteristik vztahujících se k zachované rozloze. 
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Tyto dílčí nové společenské hodnoty se vypočítají vynásobením koeficientů jejich 

společenské změny pro zachování a udržení nových společenských funkcí tsB procentem 

plánované rozlohy. 

5.9.8 Výpočet společenského potenciálu (SP)  

Postup výpočtu společenského potenciálu lokality před započetím těžby (SP1) je shodný 

s postupem výpočtu společenského potenciálu lokality po ukončení rekultivace (SP2). 

Společenský potenciál analyzovaného území je reálná změna společenských funkcí 

sledovaného území za určité předpokládané časové období. 

Společenský potenciál analyzovaného území se stanoví součtem hodnoty odhadu možnosti 

zlepšení těchto podmínek v čase, které nám určují potenciál sledovaného území za několik 

let.  Pro výpočet hodnoty odhadu zlepšení těchto podmínek používáme součet bodových 

hodnot nové společenské hodnoty lokality vztažené k plánované rozloze s hodnotou 

vztaženou k zachované rozloze. 

21 SHSHSP +=                               (13) 

kde:  

SP = společenský potenciál lokality 

SH1 = nová společenská hodnota lokality vztažená k plánované rozloze 

SH2 = nová společenská hodnota lokality vztažená k zachované rozloze 

5.9.9 Výpočet funkčního potenciálu (FP)  

Postup výpočtu funkčního potenciálu lokality před započetím těžby (FP1) je shodný 

s postupem výpočtu funkčního potenciálu lokality po ukončení rekultivace (FP2).  

SPEPFP +=                              (14) 

Funkční potenciál= Ekologický potenciál + Společenský potenciál 

Funkční potenciál se stanoví součtem ekologického a společenského potenciálu 

analyzovaného území. Tento funkční potenciál vytváří reálnou představu budoucího 
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vývoje daného území a schopnost jednotlivých biotopů zajistit ekologické a společenské 

funkce pro současné i budoucí generace. Funkční potenciál území je synonymem k pojmu 

trvale udržitelný rozvoj, neboť hlavní myšlenka se opírá o stejné pilíře jako jsou 

ekonomika, společnost a životní prostředí. Hodnotu funkčního potenciálu je možno 

matematicky vyjádřit a dále s ní pracovat pro potřebu výpočtu pozitivní či negativní 

externality těžby nerostných surovin, ale také je možno tuto hodnotu srovnávat ve stejném 

měřítku s jinými exploatovanými územími a tím sjednotit dosavadní rozdílný pohled na 

hodnocení vlivu hornické činnosti.  

5.10 Výpočet funkčních potenciálů území DP Poruba  a odvalu Dolu 

Žofie před počátkem těžby a po rekultivaci 

1) Funkční potenciál území DP Poruba 

Pro výpočet hodnoty funkčního potenciálu území dle vzorce 14 potřebujeme hodnoty 

ekologických a společenských potenciálů území před počátkem těžby a po rekultivaci, 

kterou vyčteme z Tabulky 1, Přílohy 1 a Tabulek 3 – 4, Příloh 3 – 4. 

A) Postup výpočtu funkčního potenciálu území před započetím těžby: 

111 SPEPFP +=                    (15) 

09,625788,0841 +=FP   

17,41351 =FP bodů 

B) Postup výpočtu funkčního potenciálu území po rekultivaci: 

222 SPEPFP +=                               (16) 

85,657907,4132 +=FP   

26,56542 =FP bodů 

2) Funkční potenciál území odvalu Dolu Žofie 

Pro výpočet hodnoty funkčního potenciálu území dle vzorce 14 potřebujeme hodnoty 

ekologických a společenských potenciálů území před počátkem těžby a po rekultivaci, 

kterou vyčteme z Tabulky 2, Přílohy 2 a Tabulek 5 – 6, Příloh 5 – 6.   
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A) Postup výpočtu funkčního potenciálu území před započetím těžby 

111 SPEPFP +=                    (17) 

29,485906,0131 +=FP   

43,36441 =FP bodů 

B) Postup výpočtu funkčního potenciálu lokality po rekultivaci 

222 SPEPFP +=                               (18) 

99,659989,8032 +=FP   

79,64642 =FP bodů 

5.11 Výpočet výsledné hodnoty externality 

Hodnota funkčních potenciálů společně s faktorem narušení a faktorem lokální-regionální 

preference určuje vzniklou pozitivní či negativní externalitu hornické činnosti, jak je 

znázorněno na obrázku 5.18. Hodnota vzniklé externality je důležitým ukazatelem 

například pro hodnocení úspěšnosti provedené rekultivace či plánované změny území.  

 

Externalita 

Funkční potenciály Faktor narušení Faktor lokální - 
regionální preference

Obrázek 5.18: Faktory určující výpočet vzniklé externality 

Vlastní výpočet externality se provádí ve dvou na sebe navazujících krocích: 

  výpočet celkového funkčního potenciálu, 

  výpočet výsledné hodnoty externality. 
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5.11.1 Výpočet celkového funkčního potenciálu 

21 FPFPFP −=                              (19) 

kde: 

FP1 = ekologický potenciál území před počátkem těžby 

FP2 = ekologický potenciál území po rekultivaci 

Rozdíl hodnot funkčních potenciálů určuje výslednou hodnotu celkového funkčního 

potenciálu pro danou lokalitu. Výsledný počet bodů společně s polaritou výsledků 

naznačuje, zda se jedná o zvýšení či snížení ekologických a společenských funkcí 

hodnoceného území. 

Pokud je konečná hodnota celkového funkčního potenciálu území záporné číslo, jedná se 

o vznik pozitivního funkčního potenciálu, protože lokalita s ukončenou těžební činností 

získala nižší funkční potenciál před počátkem těžby než po ukončení rekultivace, a tudíž 

těžební společnost sanovala a rekultivovala dané území vhodným postupem. 

Pokud je konečná hodnota celkového funkčního potenciálu území kladné číslo, jedná se 

o vznik negativního funkčního potenciálu, protože lokalita s ukončenou těžební činností 

získala nižší funkční potenciál po rekultivaci než před počátkem těžby, a tudíž těžební 

společnost sanovala a rekultivovala dané území ne úplně vhodným postupem. 

1) Výpočet celkového funkčního potenciálu DP Poruba 

21 FPFPFP −=                              (20) 

26,565417,4135 −=FP  

91,847=FP bodů 

Výsledná hodnota celkového funkčního potenciálu pro dobývací prostor Poruba je 

kladné číslo, a proto hovoříme o vzniku negativního funkčního potenciálu. 

2) Výpočet celkového funkčního potenciálu odvalu Dolu Žofie 

21 FPFPFP −=                              (21) 

79,646443,3644 −=FP  
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36,282−=FP bodů 

Výsledná hodnota celkového funkčního potenciálu pro odval Dolu Žofie je negativní 

číslo, a proto hovoříme o vzniku pozitivního funkčního potenciálu. 

5.11.2 Výpočet výsledné hodnoty externality pro DP Poruba a odval Dolu Žofie 

Výsledný typ externality se zjistí z výsledného typu celkového funkčního potenciálu, který 

společně s faktorem narušení (Tabulka 5.38) a faktorem lokální-regionální preference 

(Tabulka 5.39) zařadí v následujícím postupu vzniklou hodnotu do externality pozitivní 

nebo negativní. Pokud vznikne externalita negativní, bude muset těžební společnost platit 

ekologickou daň v dané výši. Pokud ale vhodně zvoleným způsobem sanace zajistí vznik 

externality pozitivní, bude této daně zproštěna. Vlastní výpočet hodnoty externality se 

převádí na peněžní hodnotu podobným způsobem jako v tzv. Hessenské metodě, 

vynásobením výsledné bodové hodnoty, která vznikne odečtením bodové hodnoty území 

po rekultivaci od bodové hodnoty území před těžbou, hodnotou 0.32 € převedenou na 

české koruny dle parity kupní síly. 

Navržený klíč hodnocení výsledné externality 

1. Jaký je výsledný typ celkového funkčního potenciálu? 

1.1. Pozitivní    -X bodů (dle výpočtu) (krok 2) 

1.2. Negativní      +X bodů (dle výpočtu) (krok 8) 

2. Jaký je faktor narušení dle tabulky 5.38? 

2.1. nevratné narušení   -1 bod    (krok 3) 

2.2. závažné narušení   -0,5 body   (krok 4) 

2.3. zvýšené narušení   +0,1 bodů   (krok 5) 

2.4. mírné narušení   +0,5 bodů   (krok 6) 

2.5. žádné nebo zanedbatelné narušení +1 bod    (krok 7) 

3. Jaký je faktor lokální-regionální preference dle tabulky 5.39? 

3.1. velmi vysoká    +1 bod    (krok 14) 
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3.2. vysoká     +0,5 body   (krok 14) 

3.3. střední     +0,1 bodů   (krok 14) 

3.4. nízká     -0,5 bodů   (krok 15) 

3.5. velmi nízká    -1 bod    (krok 15) 

4. Jaký je faktor lokální-regionální preference dle tabulky 5.39? 

4.1. velmi vysoká    +1 bod    (krok 14) 

4.2. vysoká     +0,5 body   (krok 14) 

4.3. střední     +0,1 bodů   (krok 14) 

4.4. nízká     -0,5 bodů   (krok 15) 

4.5. velmi nízká    -1 bod    (krok 15) 

5. Jaký je faktor lokální-regionální preference dle tabulky 5.39? 

5.1. velmi vysoká    +1 bod    (krok 14) 

5.2. vysoká     +0,5 body   (krok 14) 

5.3. střední     +0,1 bodů   (krok 14) 

5.4. nízká     -0,5 bodů   (krok 14) 

5.5. velmi nízká    -1 bod    (krok 14) 

6. Jaký je faktor lokální-regionální preference dle tabulky 5.39? 

6.1. velmi vysoká    +1 bod    (krok 14) 

6.2. vysoká     +0,5 body   (krok 14) 

6.3. střední     +0,1 bodů   (krok 14) 

6.4. nízká     -0,5 bodů   (krok 14) 

6.5. velmi nízká    -1 bod    (krok 14) 

7. Jaký je faktor lokální-regionální preference dle tabulky 5.39? 

7.1. velmi vysoká    +1 bod    (krok 14) 

7.2. vysoká     +0,5 body   (krok 14) 

7.3. střední     +0,1 bodů   (krok 14) 
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7.4. nízká     -0,5 bodů   (krok 14) 

7.5. velmi nízká    -1 bod    (krok 14) 

8. Jaký je faktor narušení dle tabulky 5.38? 

8.1. nevratné narušení   -1 bod    (krok 9) 

8.2. závažné narušení   -0,5 body   (krok 10) 

8.3. zvýšené narušení   +0,1 bodů   (krok 11) 

8.4. mírné narušení   +0,5 bodů   (krok 12) 

8.5. žádné nebo zanedbatelné narušení +1 bod    (krok 13) 

9. Jaký je faktor lokální-regionální preference dle tabulky 5.39? 

9.1. velmi vysoká    +1 bod    (krok 15) 

9.2. vysoká     +0,5 body   (krok 15) 

9.3. střední     +0,1 bodů   (krok 15) 

9.4. nízká     -0,5 bodů   (krok 15) 

9.5. velmi nízká    -1 bod    (krok 15) 

10. Jaký je faktor lokální-regionální preference dle tabulky 5.39? 

10.1. velmi vysoká    +1 bod    (krok 15) 

10.2. vysoká     +0,5 body   (krok 15) 

10.3. střední     +0,1 bodů   (krok 15) 

10.4. nízká     -0,5 bodů   (krok 15) 

10.5. velmi nízká    -1 bod    (krok 15) 

11. Jaký je faktor lokální-regionální preference dle tabulky 5.39? 

11.1. velmi vysoká    +1 bod    (krok 14) 

11.2. vysoká     +0,5 body   (krok 14) 

11.3. střední     +0,1 bodů   (krok 14) 

11.4. nízká     -0,5 bodů   (krok 15) 

11.5. velmi nízká    -1 bod    (krok 15) 
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12. Jaký je faktor lokální-regionální preference dle tabulky 5.39? 

12.1. velmi vysoká    +1 bod    (krok 14) 

12.2. vysoká     +0,5 body   (krok 14) 

12.3. střední     +0,1 bodů   (krok 14) 

12.4. nízká     -0,5 bodů   (krok 15) 

12.5. velmi nízká    -1 bod    (krok 15) 

13. Jaký je faktor lokální-regionální preference dle tabulky 5.39? 

13.1. velmi vysoká    +1 bod    (krok 14) 

13.2. vysoká     +0,5 body   (krok 14) 

13.3. střední     +0,1 bodů   (krok 14) 

13.4. nízká     -0,5 bodů   (krok 15) 

13.5. velmi nízká    -1 bod    (krok 15) 

14. Konec.  

14.1. Výsledkem je pozitivní externalita. 

15. Konec. 

15.1. Výsledkem je negativní externalita.      

Stanovení faktoru narušení (FN) 

Faktor narušení uvádí míru poškození daného území a jeho reálnou šanci na zlepšení 

stávající situace. FN je hodnocen body 1 až -1, kde kladné hodnoty značí žádné, 

zanedbatelné, mírné až mírně zvýšené narušení (Tabulka 5.38).  

Tabulka 5.38: Faktor narušení 

faktor narušení body 
žádné nebo zanedbatelné narušení 1 
mírné narušení 0,5 
zvýšené narušení 0,1 
závažné narušení -0,5 
nevratné narušení -1 

Těmito kladnými hodnotami je myšleno takové narušení, které vede k dočasnému, 

krátkodobému nebo střednědobému poškození krajiny, zvláště edafických, klimatických, 

2010 122



Jana Polanská: Hodnocení dopadů sanačně – rekultivačních činností 

biotických a společenských podmínek. Zápornými body se hodnotí závažné a nevratné 

narušení, jenž způsobí dlouhodobé poškození krajiny. 

Stanovení faktoru lokální – regionální preference (FLRP) 

Faktor lokální-regionální preference udává výši specifického společenského zájmu na 

daném místě v danou dobu. FLRP vychází z dokumentace daného územního plánu, 

speciálních dlouhodobých záměrů krajských úřadů a majitelů pozemků (Tabulka 5.39). 

Tabulka 5.39: Faktor narušení 

faktor lokální-regionální preference body 
velmi vysoká 1 
vysoká 0,5 
střední 0,1 
nízká -0,5 
velmi nízká - žádná -1 

5.11.3 Výpočet výsledné hodnoty externality pro území DP Poruba 

1. Jaký je výsledný typ celkového funkčního potenciálu? 

1.1. Pozitivní.    -X bodů (dle výpočtu)  (krok 2) 

1.2. Negativní      +X bodů (dle výpočtu)  (krok 8) 

8. Jaký je faktor narušení dle tabulky 5.38? 

8.1 nevratné narušení   -1 bod    (krok 9) 

8.2 závažné narušení   -0,5 body   (krok 10) 

8.3 zvýšené narušení   +0,1 bodů   (krok 11) 

8.4 mírné narušení   +0,5 bodů   (krok 12) 

8.5 žádné nebo zanedbatelné narušení +1 bod    (krok 13) 

13. Jaký je faktor lokální-regionální preference dle tabulky 5.39? 

13.1 velmi vysoká    +1 bod    (krok 14) 

13.2 vysoká     +0,5 body   (krok 14) 

13.3 střední     +0,1 bodů   (krok 14) 
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13.4 nízká     -0,5 bodů   (krok 15) 

13.5 velmi nízká    -1 bod    (krok 15) 

14. Konec.  

14.1 Výsledkem je pozitivní externalita. 

Výpočet peněžní hodnoty externality území DP Poruba 

Pro výpočet výsledné peněžní hodnoty externality používáme pouze hodnoty bez 

znamének a výslednou hodnotu násobíme převedením měny dle parity kupní síly. 

32.0⋅⋅⋅= FLRPFNcelkovýFPaExternalit €              (22) 

celkový negativní funkční potenciál (FP):    847,912 

Faktor narušení (FN):      +1 

Faktor lokální-regionální preference (FLRP):  +1 

32.01191,847 ⋅⋅⋅=aExternalit € 

6339.51191,847 ⋅⋅⋅=aExternalit Kč 

05.7774=aExternalit Kč 

 
5.11.4 Výpočet výsledné hodnoty externality pro území odvalu Dolu Žofie 

1. Jaký je výsledný typ celkového funkčního potenciálu? 

1.1. Pozitivní.    -X bodů (dle výpočtu)  (krok 2) 

1.2. Negativní      +X bodů (dle výpočtu)  (krok 8) 

2. Jaký je faktor narušení dle Tab. 5.13? 

2.1. nevratné narušení   -1 bod    (krok 3) 

2.2. závažné narušení   -0,5 body   (krok 4) 

2.3. zvýšené narušení   +0,1 bodů   (krok 5) 

2.4. mírné narušení   +0,5 bodů   (krok 6) 

2.5. žádné nebo zanedbatelné narušení +1 bod    (krok 7) 
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6. Jaký je faktor lokální-regionální preference dle Tab. 5.14? 

6.1 velmi vysoká    +1 bod    (krok 14) 

6.2 vysoká     +0,5 body   (krok 14) 

6.3 střední     +0,1 bodů   (krok 14) 

6.4 nízká     -0,5 bodů   (krok 14) 

6.5 velmi nízká    -1 bod    (krok 14) 

14. Konec.  

14.1 Výsledkem je pozitivní externalita. 

Výpočet peněžní hodnoty externality území odvalu Dolu Žofie 

Pro výpočet výsledné peněžní hodnoty externality používáme pouze hodnoty bez 

znamének a výslednou hodnotu násobíme převedením měny dle parity kupní síly. 

32.0⋅⋅⋅= FLRPFNcelkovýFPaExternalit €              (23) 

celkový negativní funkční potenciál (FP):    -282,36 

Faktor narušení (FN):      +0,5 

Faktor lokální-regionální preference (FLRP):  +1 

32.015,036,282 ⋅⋅⋅=aExternalit € 

6339.515,036,282 ⋅⋅⋅=aExternalit Kč 

39.795=aExternalit Kč 
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6 Diskuse 

Těžba nerostných surovin, převážně černého uhlí, má v Moravskoslezském kraji 

dlouholetou tradici, která s sebou přinesla řadu výhod (pozitivních externalit) pro lidskou 

společnost žijící v době plné těžby, ale také řadu nevýhod (negativních externalit), které po 

sobě zanechala. Zahlazování následků hornické činnosti s sebou přináší legislativně 

podchycený proces sanace a související rekultivace postiženého území do podoby 

stabilních a produktivních podmínek, který je pro těžební společnost více či méně finančně 

náročný. Na podmínkách výběru vhodného rekultivačního plánu pro dané území 

postiženém dobýváním nerostných surovin se musí dohodnout těžař, vlastník pozemku, 

příslušný obvodní báňský úřad, orgán územního plánování, stavební úřad a dále dotčené 

orgány především na úseku životního prostředí.  

Nutnost koordinovat kroky těžební společnosti v procesu sanace a související rekultivace 

je zřejmá z pohledu zabránit provedení takových rekultivačních prací, které jsou sice pro 

těžební činnost nejrychlejší a nejlevnější, ale pro dané území zcela nevhodné z pohledu 

budoucího využití. Proto je potřeba zvolit metodiku, která je schopná postižené území 

ocenit a ohodnotit v procesu plánu rekultivačních prací, a tím číselně vyjádřit kvalitu 

těchto prací navrhovaných pro dané postižené území. Těžební společnost by měla usilovat 

o zvolení těch rekultivačních postupů, které budou vést k vytvoření pozitivní externality na 

daném území, čímž by těžební společnost získala status neplátce ekologické daně. Pokud 

by zvolený rekultivační postup vedl k vytvoření negativní externality na daném území, 

těžební společnost by získala status plátce ekologické daně, která by ji byla následně 

vyčíslena. 

Metodické přístupy ke kvantifikaci externalit v případových studiích provedených v roce 

1999 (dle projektu VaV/320/1/99) v lokalitách zaměřených na výrobu energie prokázaly, 

že většina nabízených metodik oceňování stavu životního prostředí pro potřeby České 

republiky je neúplných a doporučily rozšířit zkoumání externalit na ostatní výrobní odvětví 

ČR mimo energetiku (např. hutnictví). Kvantifikace externalit zaměřená na malou vodní 

elektrárnu a elektrárnu větrnou porovnávala použití tří metodik pro podmínky ČR, a to 

projektu ExternE, metodiku dánské firmy AKF a metodiku Spolkové země Německa -
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Hesensko, tzv. Hessenskou metodu. Ve všech třech případech se jednalo o kalkulaci pouze 

negativních externalit. 

Projekt ExternE (Externalities of Energy) 

Projekt ExternE je řešen v Evropě od r. 1993 a hodnotí pouze externality negativní, 

pozitivní externality nejsou předmětem hodnocení. Ze srovnání této metodiky s tzv. 

Hessenskou metodou bylo vyvozeno, že kvantifikace externalit z výstavby a vlastního 

provozu dle Hessenské metody zřejmě pracuje s poněkud přísnějšími měřítky posuzování, 

než pro tuto část uplatňuje projekt ExternE, a proto je pro podmínky ČR vhodnější. 

Hodnocení dle dánské firmy AKF 

Dánská společnost AKF se zabývá výpočtem hodnot neekonomické sféry s důrazem na 

životní prostředí a kulturu. Ze srovnání s tzv. Hessenskou metodou bylo zjištěno, že dánská 

metodika hodnotí externality z vlastní  provozní činnosti velice nízko a pro podmínky ČR 

proto zřejmě tato metoda není vhodná. 

Hessenská metoda 

Jádrem této metody je multikriteriální hodnocení biotopů, vyjádřené relačním bodovým 

systémem, a dlouhodobé ocenění společenských nákladů na revitalizační opatření 

související s obnovou krajiny. S ohledem na faktickou neprůkaznost vzniku pozitivních 

externalit bylo hodnocení zaměřeno na vznik pouze negativních externalit. Tým pod 

vedením Doc. Sejáka (2003), který se dlouhodobě zabývá oceňováním a hodnocením 

externalit v podmínkách ČR, určil Hessenskou metodu jako vhodnou metodiku oceňování 

ekologických funkcí území v podmínkách ČR, které jsou podobné podmínkám Spolkové 

země Německa - Hesensko. 

U tzv. Hessenské metody se jako problematické jeví  provedení bodového ohodnocení 

ploch jednotlivých biotopů před zásahem, což je možno pouze u projektu, který je na dané 

lokalitě plánován. Použití tohoto metodického přístupu vylučuje jeho použití u všech 

lokalit, které svou činností zabraly dané prostředí již v minulosti. U starších lokalit 

neexistují dostatečné mapové materiály, údaje o diverzitě druhů a diverzitě struktur 
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biotopů umožňující určit jejich bodovou hodnotu dle tzv. Hessenské metody, a tím je 

výsledek vlastního výpočtu pozměněn/zkreslen.  

Z tohoto důvodu se předkládaná disertační práce zabývá hledáním metody, která by byla 

použitelná i v území dlouhodobě ovlivněném exploatací nerostných surovin, a současně se 

zabývá studiem a možností hodnocení tzv. pozitivních externalit. Je možné konstatovat, že 

tam, kde byla těžba ukončena ve vzdálenější minulosti, vlivem spontánní sukcese se často 

formují biotopy, které v současné době hodnotíme z přírodovědeckého a krajinářského 

hlediska jako velmi cenné a chráníme je zákonem (např. řada kamenolomů a pískoven). 

V tomto případě můžeme hovořit jednoznačně o pozitivních externalitách (Polanská a kol., 

2009). 

Tato práce je zaměřená na ocenění a hodnocení území nacházející se v Moravskoslezském 

kraji, a to velkoplošné území dobývacího prostoru Poruba a maloplošné území odvalu 

Dolu Žofie, který se ve zmíněném dobývacím prostoru nachází. Tyto území sloužily jako 

vzorky reprezentující těžbou postiženou krajinu již v 19. století, kde byla těžba 

pozastavena v roce 1998 a odval Dolu Žofie byl rekultivován. Obě území byly hodnoceny 

Doc. Sejákem (2003) doporučovanou Hessenskou metodou a následně nově navrženou 

Metodou výpočtu funkčního potenciálu a výsledné externality. Pro vlastní výpočet 

externality bylo území před těžbou a po rekultivaci rozděleno dle typů vyskytujících se 

biotopů, které byly popsány v Katalogu biotopů ČR (Chytrý, 2001). Pro potřeby hodnocení 

území před těžbou jsme vycházeli z biotopů charakterizujících extenzivní kulturní 

zemědělskou krajinu vyskytující se na daném území v 19. stol. (fragmenty dnes zachovány 

v Polsku, v územích sousedících se sledovanou lokalitou). Biotopy charakterizující území 

po ukončení rekultivace jsou charakteristické pro území pohornické krajiny. 

Výpočet hodnoty území DP Poruba a odvalu Dolu Žofie využitím Hessenské metody 

Hessenská metoda oceňuje území multi-kriteriálním stanovením hodnot bodů biotopů 

nacházejících se v tomto území před těžbou a po rekultivaci. Rozdíl mezi bodovým 

hodnocením území před těžbou a po rekultivaci slouží jako základ pro finanční vyjádření 

těchto bodů dvěma způsoby, a to násobením hodnoty bodu veličinou 0.32 € převedenou 

na české koruny dle směnného kurzu nebo v druhém případě dle parity kupní síly. 
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Výpočet hodnoty území DP Poruba  

Odborným odhadem byl stanoven počet, druhy a procentuální zastoupení biotopů 

nacházejících se v dobývacím prostoru Poruba před počátkem těžby (Obrázek 5.9) a po 

ukončení rekultivace (Obrázek 5.10) dle Katalogu biotopů ČR (Chytrý, 2001). Počet 

biotopů před počátkem těžby byl 23, z toho 4 biotopy patřících do skupiny biotopů přírodě 

vzdálených a 2 biotopy cizí. Po rekultivaci byl stanoven počet biotopů na počet 29, z toho 

9 biotopů přírodě vzdálených a 4 biotopy cizí. Mezi tyto přírodě vzdálené biotopy řadíme 

Lokálně upravené vodní toky, Zamokřená ruderální lada, Intenzivní nebo degradované 

mezofilní louky, Extenzivní nebo opuštěné sady a vinice, Lada s křovinnými porosty 

a stromy, Dřevinné porosty náspů dopravních staveb, Remízky, aleje a liniové porosty 

dřevin v krajině, Solitérní stromy a Paseky, les po výsadbě a renaturalizační výsadba 

dřevin. Mezi po rekultivaci vzniklé přírodě cizí biotopy řadíme Jednoleté a ozimé kultury 

na orné půdě, Železniční stanice (seřazovací stanice a jim podobná překladiště), Lada 

v průmyslových, skladových a zemědělsko-technických areálech a Užitkové zahrady 

a zahrádkářské kolonie. 

Hodnota území před těžbou dosahovala 114 249 364,89 bodů (Tabulka 5.8) a po 

rekultivaci 100 584 685,21 bodů (Tabulka 5.9). Odečtením bodových hodnot území po 

rekultivaci od bodové hodnoty území před těžbou bylo stanovena bodová hodnota 13 664 

679,68 bodů, která značí vznik negativní externality, protože bodová hodnota území se po 

rekultivaci snížila. Tato hodnota byla následně finančně vyjádřená násobením bodového 

rozdílu hodnot částkou 0.32 €, a to poprvé převedenou na české koruny dle směnného 

kurzu a podruhé dle parity kupní síly. V obou případech bylo finanční vyjádření externality 

v řádech desítek miliónů, což by pro těžební společnost byla částka neúnosná hlavně 

z důvodu velice malých negativních vlivů hlubinné těžby na dané území.  

Uzavírání dolů v dobývacím prostoru Žofie a následně plánovaná pouze jediná nutná 

rekultivace odvalu Dolu Žofie byla provedena dle platné legislativy a těžební společnost 

udělala maximum pro snížení negativních vlivů těžby na toto území. Použití této metodiky 

pro výpočet peněžní hodnoty sledovaného území není vhodné. Jedním z důvodů může být 

nastavení bodových charakteristik biotopů přírodě vzdálených, cizích a abiotických, jejichž 

počet nám stoupl z počtu 6 před těžbou na počet 13 po rekultivaci, a zda právě tyto typy 

biotopů nejsou podceňovány a podhodnocovány v procesu hodnocení životního prostředí. 
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Jedním z důvodu může být, že se na danou lokalitu nepohlíží jako na kulturní krajinu 

pohornickou, která může obsahovat biotopy přírodě blízké i vzdálené, ale na lokalitu, která 

zde byla před stovkami let a jejíž hodnota poroste pouze, pokud se v ní budou vyskytovat 

biotopy přírodě blízké. Přírodě blízké biotopy totiž mají v tzv. Hessenské metodě 

nastaveny daleko větší bodové charakteristiky než biotopy přírodě vzdálené a cizí. 

Výpočet hodnoty území odvalu Dolu Žofie  

Odval Dolu Žofie, který se nachází v dobývacím prostoru Poruba, byl jediným 

rekultivovaným území sledované oblasti. Odval Dolu Žofie má rozlohu 5,6 ha, tvar 

obdélníkového půdorysu, není oplocen a je volně přístupný z kteréhokoli místa. Napříč 

odvalem vede silnice II/470, která rozděluje odval na východní a západní (větší) část. Před 

počátkem těžby byl odborným odhadem stanoven počet biotopů na 8 (Obrázek 5.11), 

z toho 2 biotopy přírodě vzdálené a 2 biotopy přírodě cizí. Po rekultivaci území na plochy 

k podnikatelskému účelovému využití se počet biotopů snížil na 7 (Obrázek 5.12), z tohoto 

počtu vzniklo 5 biotopů přírodě vzdálených a žádný biotop přírodě cizí. Mezi tyto přírodě 

vzdálené biotopy řadíme Intenzivní nebo degradované mezofilní louky, Lada s křovinnými 

porosty, Dřevinné porosty náspů dopravních staveb, Remízky, aleje a liniové porosty 

dřevin v krajině a Paseky, les po výsadbě a denaturalizační výsadba dřevin. 

Území odvalu před počátkem těžby dosáhlo hodnoty 1 125 488 bodů (Tabulka 5.10). Po 

rekultivaci odval získal 1 241 296 bodů (Tabulka 5.11). Odečtením bodové hodnoty území 

po rekultivaci od bodové hodnoty území před počátkem těžby jsme získali celkovou 

bodovou hodnotu odvalu, což byla hodnota - 115 808 bodů. Výsledek se znaménkem 

mínus poukazuje na vznik pozitivní externality, protože bodová hodnota území získala 

vyšší hodnotu než bodová hodnota území před těžbou, a proto byly rekultivační práce 

na odvalu shledané úspěšné nejen po stránce legislativní, ale také z vlastního provedení. 

Vlastní finanční vyjádření těchto hodnot násobením hodnoty bodu směnným kurzem nebo 

paritou kupní síly v hodnotě 0.32 € by znamenalo pro stát zvážení možností ocenění 

těžební společnosti ve formě např. neplacení ekologické daně, slevy na dani nebo možnosti 

žádat o jisté formy státních dotací. 

Počet biotopů vzdálených a cizích mírně stoupl o 1, protože území odvalu bylo 

rekultivováno pro účely budoucího podnikatelského účelového využití (typy biotopů). Plán 
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sanace a související rekultivace maloplošné území odvalu Žofie uvádí cenovou realizaci 

stavby v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele stavby a na faktor času realizace 

v hodnotě 2 331 462 Kč a finanční vyjádření výsledné hodnoty pozitivní rekultivace 

získalo dle směnného kurzu hodnotu 943 881,52 Kč a dle parity kupní síly 652 450,69 Kč. 

Pokud by stát uvažoval o ocenění těžební společnosti z důvodu vzniku pozitivní 

externality, mohl by pracovat s následujícími výpočty. 

Výpočet hodnoty území DP Poruba a odvalu Dolu Žofie využitím Metody výpočtu 

funkčního potenciálu a výsledné externality 

Pro navržení nové metodiky, která by byla schopna ocenit a hodnotit území postižené 

těžbou nerostných surovin, bylo potřeba se zamyslet, co nám popisované, v některých 

zemích úspěšné, metodiky oceňování životního prostředí hodnotí, co naše příroda nabízí, 

jaké funkce plní, co si na ni ceníme, které její vlastnosti a funkce jsou pro nás jako 

společnost, žijící s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje společnosti a životního prostředí, 

nepostradatelné a určující pro kvalitu života na našem území. Nesmíme ale opomenout 

nutnost plánování této budoucnosti a symbiózy pro další generace, které mohou dle 

nastavených norem zvyšovat kvalitu životního prostředí, vytvářením nových pozitivních 

externalit a minimalizováním vzniku negativních externalit. Vznik těchto externalit je úzce 

spjat s vlastním provozem dolu. Metodické postupy vedoucí k hodnocení území použité 

v této disertační práci hodnotí postižené území před těžbou a po rekultivaci. Pokud bude 

těžební společnost už v počátcích těžby srozuměna nejen s nutností těžit a následně 

rekultivovat, ale po zastavení těžby mít připraven takový rekultivační plán, který bude 

rekultivovat přírodě blízkým způsobem, zvyšuje se tímto míra plánování daných 

rekultivačních akcí směřujících ke vzniku pozitivních externalit, které by následně pro 

těžební společnost znamenaly oproštění od platby ekologické daně.  

Pozitivní externality 

Externalita existuje tehdy, když činnost jednoho subjektu působí změnu blahobytu 

druhému subjektu, aniž by tato změna byla kompenzována. Dle Šimíčkové (1998) 

externalita do jisté míry může být také nezamýšleným vedlejším efektem nějaké činnosti 

a jako náklad či užitek tržní transakce není zahrnuta v ceně směňovaných produktů či 

služeb. Romero (2004) upozorňuje, že v těžebním průmyslu existují ale také pozitivní 
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externality, které mohou převýšit negativní externality. Dle jeho doporučení musí Státní 

správa a Státní báňský úřad přesvědčit a informovat společnost o pozitivních externalitách 

vzniklých dolováním a těžbou. Mezi ně patří např. snížení nezaměstnanosti v daném 

regionu, zvýšení úrovně vzdělanosti stavbou škol pro zaměstnance dolů, podporování 

vnitrostátního a mezistátního obchodu a zvýšení cen nemovitostí v daném těžebním 

regionu. Šimíčková (1998) ale uvádí, že z environmentálního hlediska jsou středem zájmu 

převážně negativní externality (např. kontaminace vody, půdy, ovzduší a ztráta 

biodiverzity).  

Pozitivní externality, ať v určitých případech v podvědomí společnosti stále opomíjené, 

mají své nezastupitelné místo v samotném postupu výpočtu externalit (Polanská a kol., 

2009). Neexistují kvantifikovatelně popsatelné položky pro výpočet těchto externalit 

a případové studie provedené v roce 1999 díky jejich neprůkaznosti neuvažují o 

kvantifikaci vzniklých pozitivních externalit. Legislativní zachycení tohoto termínu 

v podvědomí společnosti je neúplné a laická společnost bez podpory odborníků nebude 

schopna domyslet pozitivní efekty daných zásahů do životního prostředí. Je potřeba 

sestavit tým odborníků z každého odvětví lidské společnosti (např. ekonomie, sociologie, 

legislativa, atd.) pro zaručení objektivního posouzení všech pozitivních vlivů těchto zásahů 

na životní prostředí pro dané území a společnost jako celek (Polanská, Stalmachová, 

2010). Toto je ve shodě se závěry Romero (2004), tj., že Státní správa musí umět pozitivní 

externality jasně definovat. 

Pozitivní externalitou můžeme nazývat každou pozitivní obnovu funkcí území, a proto při 

hodnocení těchto externalit hodnotíme jednotlivé funkční složky krajiny. Pro vytvoření 

metodického postupu, který hodnotí funkční potenciál prostředí, bylo potřeba nahlédnout 

na jednotlivé funkce krajiny ne z pohledu hodnocení „teď a tady“, ale „potom a tady“. 

Tento expertní přístup umožní odborníkům oceňujícím životní prostředí neopomenout 

hledisko budoucí přeměny a následné vytvořené hodnoty životního prostředí v čase. Tímto 

se posílí revitalizační akce směřující k obnově funkcí zdevastované krajiny o nástroj, který 

napomůže vybírat takové revitalizační akce a opatření, které nejenže jsou v danou chvíli 

nejekonomičtější a pro danou krajinu nejvhodnější, ale které díky svému budoucímu 

potenciálu pomohou udržet, popřípadě i zvýšit hodnotu daného území. 
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Funkční potenciál a výsledná externalita 

Hodnocení funkčních potenciálů území před těžbou a po rekultivaci vychází z hodnot 

přidělených několika dílčím kritériím biotických, abiotických a společenským faktorů, 

jejichž vlastnosti se navzájem ovlivňují, doplňují nebo mají společný základ. Jednotlivé 

funkční potenciály území se vypočítají jako součet jejich ekologických a společenských 

potenciálů dle postupů uvedených v kapitole 5.9.1. Celkový funkční potenciál, který vede 

k výpočtu dané externality, je rozdílem funkčního potenciálu území před těžbou a 

funkčního potenciálu po rekultivaci a celkový výsledek externality je ovlivněn faktorem 

narušení území a faktorem lokální-regionální preference jak je uvedené v kapitole 5.11.  

Lidská společnost se neustále vyvíjí a taktéž vývoj přírody a jejich funkcí je tímto vývojem 

ovlivněn. Úkolem společnosti je se snažit ovlivnit životní prostředí – funkční obnovu 

území - směrem k rovnováze všech funkcí, a pokud se tak děje, hovoříme o vzniku 

pozitivních externalit. Pokud je ale tento vývoj narušen, či poškozen s minimálním 

potenciálem zlepšení svých vlastností, hovoříme o vzniku negativních externalit, které jsou 

pro rozvoj daného území nežádoucí. 

Stalmachová a kol. (2003) zařazuje mezi pozitivní externality s vysokým ekologickým 

potenciálem např. zvodnělé poklesové kotliny. Ty se v relativně krátké době stávají 

refugiem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin, ale především živočichů, kteří 

v kulturních intenzivně využívaných mimotěžebních krajinách nenacházejí odpovídající 

biotopy (např. Rana klepton esculenta, Triturus vulgaris, Triturus cristatus, Butomus 

umbellatus apod.). 

Výpočet hodnoty území DP Poruba  

Stěžejním krokem pro stanovení výsledné hodnoty externality je stanovení celkového 

funkčního potenciálu, který je rozdílem funkčního potenciálu území před těžbou a po 

rekultivaci. Jednotlivé dílčí funkční potenciály jsou součty ekologických a společenských 

potenciálů území před těžbou a po rekultivaci. Ekologický potenciál vychází z hodnocení 

jednotlivých biotopů území a společenský potenciál vychází z hodnocení celého území 

jako celku bez rozdělení na určité biotopy. 
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Pro výpočet celkového funkčního potenciálu a výsledné hodnoty externality byly použity 

stejné biotopy a jejich procentuální zastoupení jako u výpočtu Hessenskou metodou. Pro 

výpočet ekologických potenciálů území je nutné hodnotit území rozdělené na jednotlivé 

biotopy dle svého procenta pokrytí. Pro výpočet společenských potenciálů hodnotíme 

území jako celek, bez rozdělení na jednotlivé biotopy. 

Dobývací prostor Poruba získal hodnotu ekologického potenciálu před těžbou 4788,08 

bodů (Tabulka 1 Přílohy 1.) a hodnotu společenského potenciálu 625,09 bodů (Tabulka 3  

Přílohy 3.). Součtem těchto hodnot jsme získali funkční potenciál území před těžbou, jehož 

hodnota je 5413,17 bodů. Po rekultivaci získalo území ekologický potenciál 3907,41 bodů 

(Tabulka 1  Přílohy 1.) a hodnota společenského potenciálu byla 657,85 bodů (Tabulka 4  

Přílohy 4.). Funkční potenciál území DP Poruba po rekultivaci byl 4565,26 bodů. Území 

DP Poruba získalo vyšší hodnotu ekologického potenciálu před těžbou než po rekultivaci, 

to znamená před lidským zásahem do území, a vyšší hodnotu společenského potenciálu 

území po rekultivaci než před těžbou, kdy se předpokládá, že nároky na územní plánování 

a funkční složky prostředí jsou v dnešní době vyšší než před desítkami let.  

Celkový funkční potenciál území DP Poruba získal hodnotu 847,91 bodů. Výsledná 

hodnota celkového funkčního potenciálu pro dobývací prostor Poruba před těžbou je 

kladné číslo, a proto hovoříme o vzniku negativního funkčního potenciálu. Dle postupu 

výpočtu výsledné externality a po určení faktoru narušení, který získal hodnotu +1 – žádné 

nebo zanedbatelné narušení a faktoru lokální - regionální preference, který získal hodnotu 

+1 – velmi vysoká, je výsledný typ externality určen jako externalita pozitivní.  

Pro výpočet výsledné peněžní hodnoty externality jsme použili pouze hodnoty celkového 

funkčního potenciálu, faktoru narušení a faktoru lokální - regionální preference bez 

znamének a výslednou hodnotu násobíme převedením měny dle parity kupní síly dle 

Hessenské metody. Výsledná pozitivní externalita má hodnotu 4777.05 Kč. 

Výpočet hodnoty území odvalu Dolu Žofie  

Maloplošné území odvalu Dolu Žofie získalo hodnotu ekologického potenciálu území před 

těžbou 3906,01 bodů (Tabulka 2  Přílohy 2.) a hodnotu společenského potenciálu ve výši 

458,29 bodů (Tabulka 5 Přílohy 5.). Ekologický potenciál vychází z hodnocení 
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jednotlivých biotopů území a společenský potenciál vychází z hodnocení celého území 

jako celku bez rozdělení na určité biotopy. Sečtením ekologického a společenského 

potenciálu území odvalu před těžbou získáme hodnotu funkčního potenciálu území odvalu 

před těžbou, v našem případě hodnotu 4364,43 bodů. Po plánované rekultivaci odvalu 

získalo území odvalu ekologický potenciál ve výši 3989,80 bodů (Tabulka 2 Přílohy 2.) 

a společenský potenciál ve výši 656,99 bodů (Tabulka 6 Přílohy 6.). Funkční potenciál 

území odvalu po rekultivaci získal hodnotu 4646,79 bodů sečtením ekologického 

a společenského potenciálů území po rekultivaci. Odval Dolu Žofie získal vyšší hodnotu 

jak ekologického potenciálu, tak společenského potenciálu po rekultivaci, čímž potvrdil 

a schválil správnost plánu sanace a rekultivace tohoto odvalu, který byl provedený 

v souladu s legislativním zabezpečením rekultivačních akcí, a vzniklá externalita také 

potvrdila úmysl těžební společnosti sanovat a rekultivovat území pro potřeby trvale 

udržitelného rozvoje společnosti a přírody s přihlédnutím k územnímu plánovaní v daném 

území. 

Celkový funkční potenciál území odvalu Dolu Žofie, který se vypočte odečtením 

funkčního potenciálu tohoto území po rekultivaci od funkčního potenciálu tohoto území 

před těžbou, získal hodnotu - 282,36 bodů. Výsledná hodnota celkového funkčního 

potenciálu pro odval Dolu Žofie je negativní číslo, a proto hovoříme o vzniku pozitivního 

funkčního potenciálu. 

Dle postupu výpočtu výsledné externality a po určení faktoru narušení, který získal 

hodnotu +0,5 – mírné narušení a faktoru lokální-regionální preference, který získal 

hodnotu +1 – velmi vysoká, je výsledný typ externality určen jako externalita pozitivní. 

Pro finanční vyjádření vzniklé pozitivní externality jsme danou hodnotu celkového 

funkčního potenciálu násobili faktorem narušení a faktorem lokální.regionální preference, 

to vše bez znamének, a následně vynásobili hodnotou převzatou z Hessenské metody 

a převedenou na české koruny dle parity kupní síly. Výsledná hodnota pozitivní externality 

odvalu dolu Žofie je 795.39 Kč. 
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Použití Metody výpočtu funkčního potenciálu a výsledné externality 

Protože se hodnocením pozitivních externalit v území ovlivněném těžbou nerostných 

surovin nikdo v podmínkách ČR nezabýval, popř. jen okrajově, zaměřili jsme se v naší 

práci především na tuto problematiku. Vyskot (2003) poukázal na nemožnost použití 

Hessenské metody pro hodnocení a oceňování lesů a navrhl hodnocení jejich 

celospolečenských funkcí. Pěgřímek a kol. (2005) zaměřil svůj výzkum na výpočet 

externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí k výrobě tepla a energie, tzv. 

Hessenskou metodu, a dále upozornil na vznik pozitivních externalit z hornické činnosti. 

V navrhovaných výpočtech ale hodnotil pouze jednu pozitivní externalitu, a to externalitu 

ze zvýšení asimilační kapacity pro odpady. 

V textu práce uvádíme hodnocení externalit pouze pro jeden konkrétní příklad území 

hlubinné těžby černého uhlí – DP Poruba (Důl Žofie). Kontrolní výpočty pro ověření 

funkčnosti našeho postupu jsme provedli na dalších příkladech – např. v prostoru 

Kamenolomu Mokrá - Horákov (Střední a Východní lom, těžba vápenců), v DP Louky 

(Karviná - Louky), v území velkoplošně ovlivněném těžbou černého uhlí, s hojným 

zastoupením konvexních a konkávních změn reliéfu (zvodnělé poklesové kotliny, odvaly, 

demolice apod.). Výsledky ověřily správnost a funkčnost navrhované metodiky 

pro potřeby výpočtu externalit ve vztahu k vlivům těžby nerostných surovin na území 

a krajinu. 
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7 Závěr 

Předložená práce shrnuje výsledky výzkumu a vývoje v problematice analýzy metod 

používaných pro hodnocení a oceňování území ovlivněném dobýváním nerostných surovin 

a jejich modifikací pro potřeby hodnocení a ocenění území a krajiny České republiky se 

zaměřením na ocenění pozitivních externalit v těchto oblastech, které jsou společnosti 

málo známé. 

Oceňování jakéhokoli statku (věci, služby) je obvykle srovnáváním jeho nabídky 

a poptávky. Mnohem obtížněji je však oceňování těch statků, pro něž trhy neexistují, jako 

je tomu v případě mnoha statků a služeb přírody. Metody zabývající se hodnocením 

a oceňováním území můžeme rozdělit do skupiny metod preferenčních nebo expertních. 

Expertní metody zpravidla reprezentují vyšší úroveň objektivity, zejména využíváním 

metodologického aparátu pozitivních vědních disciplín a využíváním dostupných 

odborných znalostí expertů z daného oboru. Mezi expertní metody řadíme také metodické 

přístupy ke kvantifikaci externalit v případových studiích provedených v roce 1999 (dle 

projektu VaV/320/1/99) v lokalitách zaměřených na výrobu energie, a to Projekt ExternE, 

hodnocení dánské firmy AKF a hodnocení externalit dle Hessenské metody, která byla pro 

výpočet externalit v podmínkách ČR doporučena.  

Metodiku a postupy navržené v této práci byly vzhledem k rozsahu problematiky sanace 

a rekultivace jednotlivých lokalit aplikovány na území dlouhodobě ovlivněném exploatací 

nerostných surovin. Sledované území s ukončenou sanací a rekultivací se nachází 

v Moravskoslezském kraji, jedná se velkoplošné území DP Poruba a maloplošné území 

odvalu Dolu Žofie, který se ve jmenovaném DP nachází. Dané území bylo hodnoceno 

doporučovanou Hessenskou metodou a následně Metodou výpočtu funkčního potenciálu 

a výsledné externality. 

Teoretická práce je vypracována obecně se zaměřením na proces uzavírání dolů a následné 

postupy sanačních a rekultivačních prací vedoucích k obnově funkcí přírody a krajiny. 

Dále je popsána problematika externalit, které vznikly na těchto územích, a které je 

potřeba finančně vyjádřit popsanými metodikami, s důrazem na popis Hessenské metody 

používané pro daný výpočet výsledků práce. 
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Z disertační práce vyplývá řada významných poznatků o problematice oceňování 

a hodnocení krajiny v procesu obnovy území postiženého těžbou nerostných surovin. 

Konkrétní přínosy pro oblast výzkumu a vývoje v této oblasti jsou shrnuty do následujících 

bodů: 

Závěry týkající se využití Hessenské metody 

Na příkladu využití Hessenské metody pro potřeby hodnocení velkoplošného 

a maloplošného území narušeného těžbou nerostných surovin již po desítky let byly 

stanoveny tyto závěry: 

  Ohodnocení území a určení typů biotopů z Katalogu biotopů ČR (Chytrý, 2001) před 

počátkem těžby je možné pouze odborným odhadem, protože neexistují dostatečné 

mapové, literární a odborně zaměřené texty a výzkumy provedené v těžbou narušených 

lokalitách, které započaly těžbu již v minulém století nebo jejich těžební aktivita trvá 

po dobu již několika desítek let. 

  Hessenská metoda přiřazuje maximální bodové hodnoty 42 a minimální bodové 

hodnoty 0 pro přírodě vzdálené, cizí a abiotické biotopy. Při vlastním oceňování těchto 

biotopů nastává problém v rané fázi rekultivace, kdy se některé z biotopů nacházejí 

v raném sukcesím stádiu, a proto jsou jim přiřazovány nízké hodnoty, ale toto hodnocení 

není schopno ocenit funkční potenciál tohoto území za delší časovou jednotku. V praxi to 

znamená, že určitý biotop by mohl získal vyšší bodové hodnocení, kdyby byl oceňován 

za 10 až 30 let po ukončení rekultivačních a sanačních prací. 

  Výpočet maloplošného území odvalu poukázal na vznik pozitivní externality v daném 

území. Výpočet velkoplošného území dobývacího prostoru Poruba, ve kterém se 

rekultivovaný odval nachází, poukázal na vznik negativní externality, i když dané území 

bylo hlubinnou těžbou postiženo zanedbatelně, nedošlo zde k poklesům a dalším 

nenávratným změnám způsobených hlubinnou těžbou. 

  Tato metodika se jeví jako vhodná pro maloplošné záměry rekultivace, ale nevhodná 

pro ocenění velkoplošného území, kde použité hodnocení není schopno ocenit sledované 

území jako celek, když i přes vzniklou pozitivní externalitu rekultivované lokality odvalu 

se tento výsledek neodrazil na celkovém hodnocení dobývacího prostoru.  
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  Hessenská metoda se zaměřuje na hodnocení ekologických funkcí prostředí, ale 

opomíjí společenské funkce prostředí, které jsou pro trvale udržitelný rozvoj společnosti 

velice významné. 

  Příroda a společnost se vyvíjí na daném území v čase, který není jako ukazatel 

v hodnocení Hessenskou metodou používán, a proto tato metoda není schopna ocenit dané 

území se svým budoucím potenciálem ekologických a společenských funkcí, tzn. pro 

potřebu „potom a tady“, ale hodnotí dané území pouze ve smyslu „teď a tady“. 

  V neposlední řadě nesmíme opomenout fakt, že metodika není schopna pro účely 

hodnocení celého dobývacího prostoru ohodnotit vznik pozitivních externalit, které s sebou 

těžba nerostných surovin přináší a to hlavně vznik pracovních míst, vybudování 

inženýrských sítí a zisk cenné nerostné suroviny pro potřeby společnosti. 

Závěry týkající se využití Metody výpočtu funkčního potenciálu a výsledné externality 

Na příkladu využití Metody výpočtu funkčního potenciálu a výsledné externality pro 

potřeby hodnocení velkoplošného a maloplošného území narušeného těžbou nerostných 

surovin již po desítky let byly stanoveny tyto závěry: 

  Stanovení funkčního potenciálu (jednotlivých krajinných segmentů) naznačuje další 

postupy a možnosti využívání krajiny a krajinných prvků, doporučuje strategii a postupy 

při ochraně a obnově ekologických funkcí a vazeb v území a v jednotlivých ekosystémech 

v závislosti na stupni antropogenního ovlivnění a tlaku. 

  Metodika vycházející z hodnocení funkčního potenciálu území hodnotí území zasažené 

hlubinnou těžbou jako území již ovlivněné lidskou činností a bere v úvahu přítomnost 

lidské společnosti, která utváří a dotváří budoucí využití postiženého území nejen ve svůj 

prospěch, ale také ve prospěch trvale udržitelného rozvoje. 

  Funkční potenciál zahrnuje ve své podobě údaje o ekologickém a společenském 

potenciálu území. Pro výpočet těchto dílčích potenciálů jsou důležité údaje o ekologické, 

technicko-hospodářské a sociálně-ekonomické hodnotě sledovaného území, ve kterém na 

sebe spolupůsobí biotické, abiotické a společenské faktory prostředí (Obrázek 5.13).  
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  Metodika bere v úvahu komplexní soubor funkcí životního prostředí, které příroda 

nabízí a lidská společnost využívá, a hodnotí tyto charakteristiky s důrazem na časové 

hledisko přeměny území ve smyslu hodnocení krajiny „potom a tady“, to znamená např. 

daná rekultivace není hodnocena v prvním roce po ukončení rekultivace, ale hned po 

ukončení rekultivace s možností přiřadit hodnoty daným charakteristikám v měřítku 

potřebném pro plný rozvoj všech funkcí nastavených v rekultivovaném území. 

  Navrhovaná metodika byla použita pro výpočet velmi obtížných území, jak 

maloplošného tak velkoplošného, které byly postiženy hlubinnou těžbou před více než 140 

lety, a ke kterým neexistují dostatečné mapové, literární a vědecké podklady, a které díky 

možnosti hodnotit funkční potenciál daných území je možné tímto způsobem objektivně 

ocenit a ohodnotit s malými odchylkami.  

  Pro potřeby hodnocení jiného území než území postiženého hlubinnou těžbou bylo 

zvoleno území kamenolomu Mokrá-Horákov a DP Louky, které potvrdily správnost této 

metodiky, ale jejich výsledky nejsou součástí této disertační práce. 

  Použití dané metodiky pro budoucí těžební záměry nebo těžbou postižené lokality ČR, 

ke kterým existují dostatečné mapové a vědecké materiály, je vhodné a výsledná hodnota 

externality, a to hlavně její peněžní vyjádření, bude přesnější.  

  Daný výpočet se stává měřítkem k posouzení, zda návrh závěrečné sanace a rekultivace 

území po ukončení těžební činnosti odpovídá požadavkům § 31 odst. 5 horního zákona, 

který za sanaci považuje „odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních 

struktur“.  

  Navrhovaná metodika může sloužit svou úlohou finančního vyjádření externality také 

pro jiná odvětví průmyslu, pro společnosti vyrábějící teplo a energii a ostatní aktivity 

podniků ovlivňujících krajinu a životní prostředí. 

  Dále může sloužit jako vstup při hodnocení vlivů těžební činnosti a výstavby nových 

energetických zdrojů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů činností na životní prostředí (EIA). 
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  Jako další postup bych doporučila modifikaci finančního vyjádření výsledné hodnoty 

externality pro potřeby ČR, a to výpočet v českých korunách, který by nebyl závislý na 

hodnotě Eura. 

  Metodické postupy pro hodnocení funkčního potenciálu a výsledné externality by bylo 

možné použít pro vývoj Aplikačního programu výpočtu externalit danou metodikou tak, 

aby se zjednodušil postup zadávání dat, snížila možnost vnesení chyb a výsledky se 

získávaly snadněji s minimálními nároky na obsluhu. 
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8 Conclusion 

Presented work summarizes the results of research and progression concerning the problem 

of method analysis used for evaluation and valuation of areas affected by the mining of 

raw materials and their modifications for the needs of evaluation and valuation of areas and 

landscapes situated in the Czech republic with the main focus on valuation of positive 

externalities in these areas, that are little known to the society.  

Valuation of any estate (thing, service) is usually done by comparing its offer and its 

demand. The valuation of the estates for which the markets don’t exist, in case of many 

estates and services of nature, is much more difficult. The methods dealing with the 

evaluation and valuation of areas can be divided into the preferential methods and expert 

methods. Expert methods habitually represent the higher level of objectivity, especially by 

using the methodological apparatus of positive scientific disciplines and by using the 

available professional knowledge of experts from the given field of study. The 

methodological approaches for the quantification of externalities in case studies undertaken 

in 1999 (by project VaV/320/1/99) in localities focused on the production of energy, 

namely Project ExternE, evaluation of Danish firm AKF and evaluation of externalities by 

Hessen method that has been recommended for the calculation of externalities in the Czech 

Republic, belong between the expert methods. 

Methodology and processes proposed in this thesis were applied on the areas long-term 

influenced by the exploitation of raw materials given the range of problems concerning 

remediation and restoration of given localities. Monitored areas with finished remediation 

and restoration is situated in Moravian-Silesian region, it is large mining area Poruba and 

small area of mining slope Sophia’s heap that is situated in named mining area. Given 

areas were evaluated by recommended Hessen method and then by the Calculation method 

of functional potential and resulting externality. 

Theoretical chapter is formulated generally with the focus on the process of mine closure 

and consecutive processes of remediation and restoration works leading towards the 

renewal of nature and landscape functions. Moreover, the problems with externalities, 

which were created in these areas and need to be financially calculated using described 
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methods, is described with the emphasis on the description of Hessen method used for the 

final calculation of externalities in this thesis.  

Many important insights about the problems of evaluating and valuating the landscape 

in the process of area recovery after the mining of raw materials result from this thesis. 

Following points can summarize specific contribution of this thesis for the area of research 

and progression. 

Conclusions concerning the use of Hessen method 

Following conclusions were established on the example of the use of Hessen method 

for the needs of evaluating large and small areas affected by the mining of raw materials 

for tens of years:  

  The evaluation of areas and the determination of biotopes´ types from the Catalogue of 

biotopes in the Czech Republic (Chytrý, 2001) before the mining started is possible only 

by the expert estimate, because there are no sufficient map, literary and professionally 

oriented texts and researches undertaken in the locations that were affected by the mining 

already in past century or their mining activity lasts for several tens years.  

  Hessen method assigns maximal point value of 42 and minimal point value of 0 to the 

nature distant, foreign and abiotic biotopes. While valuing these biotopes there is a 

problem at the early stage of restoration, when some of the biotopes are at the early 

succession stage, therefore they receive low point values and this evaluation is not able to 

value the functional potential of these areas in longer time unit. In practice it means, some 

biotopes could gain higher point value when valuing in 10 or 30 years after the remediation 

and restoration activities finished.  

  The calculation of small area of heap showed the formation of positive externalities 

in given area. The calculation of large mining area Poruba, where the mentioned heap takes 

place, showed the formation of negative externality, even if the given area was affected by 

the underground mining negligible, there were no subsidence and other irretrievable 

changes caused by the underground mining.  
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  This methodology seems to be suitable for small area restoration, but unsuitable for the 

valuation of large area as a whole, when despite the formed positive externality of the heap 

this result wasn’t reflected on the evaluation of the mining area as a whole.  

  Hessen method focuses on the evaluation of ecological functions of the environment, 

but it ignores the social functions of the environment that are very important for the 

sustainable development of the society.  

  Nature and society develop in given areas in time, that is not used by the Hessen 

method as the index for evaluation, and therefore this methodology is not capable 

to valuate given areas with their future potential of ecological and social functions, i.e. for 

the need “then and here”, but it evaluates given areas only in the sense “now and here”.  

  Finally we can’t omit the fact that this methodology is not capable to evaluate the 

formation of positive externalities, that are created hand in hand with the mining of raw 

materials namely the creation of new jobs, building the utilities and the extraction of 

valuable raw materials for the society, for the need to evaluate the mining area as a whole.  

Conclusions concerning the use of Calculation method of functional potential and resulting 

externality 

Following conclusions were established on the example of the use of Calculation method 

of functional potential and resulting externality for the needs of evaluating large and small 

areas affected by the mining of raw materials for tens of years:  

  Determination of functional potential (individual landscape segments) shows other 

processes and possibilities in the use of landscape and landscape segments, it recommends 

the strategy and processes in protection and recovery of ecological functions and links 

in the areas as well as in the individual ecosystems in dependence on the degree of 

anthropogenic interference and press.  

  Methodology comes out of the evaluation of functional potential of areas affected by 

the underground mining evaluates them as the areas already affected by the human 

activities and takes into account the presence of human society that shapes and forms the 
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future use of affected areas not only for its benefit but for the benefit of sustainable 

development.  

  Functional potential comprises in its form the data concerning the ecological and social 

potentials of areas. For the calculation of individual potentials the data concerning the 

ecological, technical-economic and social-economic values of monitored areas, where the 

biotic, abiotic and social factors of the environment act on each other, are very important 

(Picture 5.13).  

  Methodology takes into the account the complex set of environmental functions, that 

the nature offers and the society uses, and evaluate these characteristics with the emphasis 

on time aspect of the area conversion in the sense of landscape evaluation “then and here”, 

it means for example given restoration is not evaluated in its first year after the restoration 

finished, but straight away after the restoration finished with the possibility to assign the 

values to given characteristics in the scale needed for the full development of all functions 

adjusted in restoration areas.  

  Suggested methodology was used for the calculation of very difficult areas, as small 

areas so large areas, that were affected by the underground mining more than 140 years 

ago and for which there are no sufficient map, literary and scientific backgrounds. These 

areas can be evaluated and valuated with small deviations due to the possibility to evaluate 

their functional potential of given areas.  

  The area of quarry Mokrá-Horákov and the mining area Louky were used to be 

evaluated as and examples of different areas than underground mining and these 

evaluations confirmed the correctness of this methodology. Their calculations are not part 

of this doctoral thesis.  

  The use of given methodology for the future mining intentions or for the areas affected 

by the mining in the Czech Republic, which lack of sufficient map and scientific materials, 

is suitable and the resulting value of externality, especially its financial expression, will be 

more precise.  

  Given calculation becomes the scale for assessment whether the proposal of final 

remediation and restoration of areas after the mining finished responds to the requirements 
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stated in the Mining Act § 31 art. 5, that states the remediation to be “elimination of 

damages in the landscape by the complex adjustment of areas and area structures”.  

  Proposed methodology can serve with its role of financial expression for other 

industrial sectors as well as for the companies producing the heat and energy and other 

activities of companies influencing the landscape and environment.  

  Further it can serve as the input for evaluation of mining’s impacts and the construction 

of new energetic sources on environment stated in law No.100/2001 Col., about the 

assessment of activities´ impacts on environment (EIA). 

  I would recommend the modification of financial expression of resulting externality for 

the needs of Czech Republic as next step in this research, namely the expression in Czech 

crowns that would be not influenced by Euro value. 

  The methodological processes used for evaluation of functional potential and resulting 

externality could be used for the development of Application Program calculating the 

resulting externalities by this methodology in the way the process of data entry could be 

simplified, the mistake bringing would decrease and the results would be gained easier 

with minimal claims for operation. 
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