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Anotace 

 Má bakalářská práce se zabývá vlivem hornictví na ţivotní prostředí v mém rodném 

městě – Ostravě a jeho okolí. V práci budu popisovat geologické podloţí regionu a ostatní 

fyzicko-geografické aspekty. Další část bude zaměřena na některé vybrané zaniklé doly 

v našem okolí a samozřejmě i doly, které jsou stále v provozu. Poté se zabývám právě 

vlivem hlubinné těţby na ţivotní prostředí v Ostravě a okolí. Zde bych chtěl přiblíţit, 

jakými způsoby můţe tento těţký průmysl devastovat krajinu. Poslední kapitola pojednává 

o tom, jak alespoň zčásti napravit škody zanechané po ukončení těţby a jak areály, 

pozůstatky této těţby v krajině a samotnou ovlivněnou krajinu zase začlenit do přírody. 

Klíčová slova: Hornictví, Ostrava, ţivotní prostředí, krajina 

Summary 

 My bachelor thesis is about the influence of mining on the enviroment in my birth 

town - Ostrava and the surroundings. In this thesis i will describe geological bedrock and 

the other physical-geological aspects. The next part will be concentrate on the chosen coal 

mines, which are defunct and, of course, on the coal mines which are still working. Than I 

write of the enviroment in Ostrava and the surroundings. There I want to focus, how can 

this industry can destroy the landscape. The last chapter is thinking about how to repair the 

damages caused by the mining and how to conserve and integrate influenced landscape to 

the nature again. 

Key words : Mining, Ostrava, enviroment, landscape   
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Seznam pouţitých zkratek : 

°C - stupeň Celsia 

a. s. - akciová společnost 

apod. - a podobně 

atd. - a tak dále 

CO2 - oxid uhličitý 

Čs. - Československo 

ČSA - Československá armáda 

DP - Dobývací prostor 

DPB - Důlní průzkum a bezpečnost 

Ha - hektar 

CHKO - Chráněná krajinná oblast 

KDP - Karvinská dílčí pánev 

km - kilometr 

km
2
 - kilometr čtverečný 

km
3
 - kilometr krychlový 

kol. - kolektiv 

m - metr 

m n. m. - metr nad mořem 

m
3
 - metr krychlový 

mil. - milion 

mm - milimetr 

např. - například 

NPP - národní přírodní památka 

OKD - Ostravsko-karvinské doly 

OKR - Ostravsko-karvinský revír 
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1. Úvod 

 Téma mé bakalářské práce jsem si po pečlivém zváţení vybral zejména proto, ţe 

mě v posledních letech začala zajímat problematika hornictví. Přírodu a vše, co se jí týká, 

mám velice rád a spojením těchto dvou odvětví vzniklo zaměření a název této práce: Vliv 

hornictví na ţivotní prostředí Ostravska a okolí. Věřím, ţe zpracování této bakalářské 

práce, z výše uvedených důvodů, půjde bez větších komplikací. V následujících odstavcích 

stručně představím obsahy jednotlivých kapitol. 

 Kapitola, která nese název Fyzicko-geografické (kulturně-historické) poměry 

Ostravy a okolí pojednává o zdejší geologické stavbě a geomorfologii, dále se zde zmiňuji 

o klimatických podmínkách, hydrologických poměrech v kraji a v neposlední řadě o 

půdách, tudíţ zde popisuji i pedologii tohoto území. V krátkosti popíšu historický vývoj 

Ostravska a okolí. 

 V další kapitole se budu věnovat vybraným zaniklým, ale i několika málo činným 

dolům, v našem okolí, přesněji v ostravsko-karvinském revíru (OKR). Stručně zde popisuji 

mnoţství vytěţeného uhlí, hloubku a historii jednotlivých dolů, ze tří oblastí, do kterých 

byl OKR rozdělen. 

 Následující kapitola, jeţ nese stejný název jako práce samotná, by měla informovat 

o vlivu hornické činnosti na okolní přírodu. Kromě seizmické činnosti a důlních plynů se 

zmíním také o poklesech půdy, vyvolaných právě hlubinným dolováním i znečištěním 

podzemních i povrchových vod. 

 V závěrečné kapitole budu popisovat moţná řešení pozůstatků důlní činnosti. Půjde 

především o vyuţití opuštěných prostor nebo vzniklých útvarů, jako jsou například 

opuštěné doly, lomy, budovy, jeţ slouţily v těchto areálech. Ale také útvary vzniklé v 

přírodě, jakými jsou třeba haldy nebo odkaliště. 

 Následovat bude stručný závěr, kde se pokusím popsat, jak jsem při tvorbě práce 

postupoval, která část byla nejnáročnější a z jakého důvodu. Popíšu, čím mě tato práce 

obohatila a z jakého důvodu by mohla být přínosem v případných následujících studiích. 
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2. Fyzicko-geografické (kulturně-historické) poměry  

2.1. Fyzicko-geografické poměry 

Ostravsko a okolí je povaţováno za převáţně průmyslovou oblast. Doly, hutě a 

průmyslová aglomerace se nacházejí hlavně v ostravsko-karvinské oblasti. Těţba uhlí na 

Ostravsku měla negativní dopad na ţivotní prostředí, ale i tak zůstala spousta míst, které 

stojí za to navštívit. Geologická stavba Moravskoslezského kraje je velice pestrá. 

Moravskoslezský kraj leţí na území Českého masívu a Západních Karpat. Morava a 

Slezsko se ve své severozápadní části liší svým geologickým a geomorfologickým 

vývojem od jihovýchodní části. V jihovýchodní části se jedná o součást třetihorních 

Západních Karpat, kdeţto v severovýchodní části působil variský geologický vývoj. V 

neogénu vrcholily neotektonické pohyby, které jsou na georeliéfu patrné dodnes 

(Weissmannová 2004). 

Na východě je hranice kraje tvořena Západními Karpaty, které se dále dělí na 

Vněkarpatské sníţeniny a Vnější Západní Karpaty. Lysá hora (1323 m n. m.), coţ je 

nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, se nalézá v karpatské části. Oderská část 

Moravské brány a Ostravské pánve na severu hraničí s Podbeskydskou pahorkatinou. Ze 

severu zde dvakrát v historii zasáhl pevninský ledovec. Nachází se zde velké mnoţství 

kontinentálních a antropogenních uloţenin, z nichţ drtivou většinu tvoří výsypky uhelných 

dolů (Weissmannová 2004). 

Ze všech okresů v regionu má Ostrava nejniţší nadmořskou výšku. Z hlediska  

geomorfologického členění je nejmenší, navzdory tomu má nejrozsáhlejší průmyslovou a 

bytovou zástavbu. Tento fakt prakticky znemoţňuje zachování prvků přirozené krajiny. 

Ostrava leţí ve východní části České republiky v Moravskoslezském kraji na hranici mezi 

Moravou a Slezskem. Na východě Ostrava sousedí s Karvinou, na severu s Opavou, na 

západě s Novým Jičínem a na jihu s Frýdkem – Místkem (Weissmannová 2004). 

2.1.1 Geologie 

 V úvodu kapitoly jsem jiţ zmínil, ţe Ostrava a její blízké okolí leţí mezi Českým 

masivem a Západními Karpaty - v karpatské předhlubni, jeţ je tvořena sedimenty miocénu. 

Na severovýchodě území se rozléhá Český masív. Tuto část tvoří primárně transgresivní 
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devon a na něj je vázán spodní karbon, na kterém spočívají sedimenty svrchního nebo 

spíše uhlonosného karbonu. Horniny spodního karbonu se vyskytují především v 

 povrchové stavbě. Malé ostrůvky, obklopené miocénními a kvartérními sedimenty, se 

vyskytují v uhlonosném karbonu. Toto lze pozorovat v NPP Landek, kde se nacházejí 

uhelné sloje (Weissmannová 2004).   

 Počátky vzniku Karpatské předhlubně se datují do spodního miocénu vlivem 

staršího alpínského vrásnění. Došlo zde k ohybu a poklesu Českého masivu a mořské 

transgresi do Ostravské pánve, Oderské brány a okraje Nízkého Jeseníku. Jsou zde k 

nalezení téměř všechny genetické typy kontinentálních uloţenin (ledovcové, fluviální, 

jezerní, eolické, svahové, jeskynní sedimenty i fosilní zvětraliny a půdy). Toto se datuje od 

nejstaršího pleistocénu aţ dodnes. 

Hornoslezská pánev, která se vyznačuje trojúhelníkovým tvarem se nachází ve 

flyšovém pásmu, které je tvořeno dvěma souvrstvími - ostravským a karvínským. 

Ostravské souvrství se vyvíjelo z podloţních kyjovických vrstev. Pozdější intenzivní 

zvrásnění hornin, bylo důsledkem sedimentace v prostředí variské předhlubně. Oproti tomu 

je karvínské souvrství souborem jezerně deltových a jezerních sedimentů mělké 

bezodtokové pánve. Karvínské souvrství mělo základ na variském předpolí se slabými 

projevy vrásnění s převáţně subhorizontálním uloţením vrstev a zlomovými strukturami 

zejména poklesového charakteru (Weissmannová 2004). 

Do území Ostravy zasáhl ze severu dvakrát pevninský ledovec. Díky těmto zásahům 

se na území rozkládala značná část ostravské glacigenní pánve, ve které se hromadily 

fluvioglaciální a glacilakustrinní sedimenty. Říční terasy současných vodních toků tvoří 

převáţně písčité pleistocenní fluviální štěrky. Štěrkopísčité souvrství v širokých poříčních 

nivách Odry, Ostravice a nejdolejší Opavy dosahuje mocnosti 6 m. Povodňové sedimenty 

svrchního souvrství niv mají mocnosti 2 – 4 m. Významnou část ostravské krajiny tvoří 

sprašové hlíny. Hojně se zde vyskytují antropogenní sedimenty, hlady hlušiny z uhelných 

dolů, průmyslové haldy hutních a chemických závodů, různé plošné naváţky a skládky 

(Weissmannová 2004). 
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2.1.2 Geomorfologie 

 V Moravskoslezském kraji se nacházejí různé druhy povrchů, od rovin a níţinných 

pahorkatin aţ po hornatiny. Území se rozkládá do tří geomorfologických provincií. Na 

severozápadě se jedná o Českou vysočinu, na jihovýchodě jde o Západní Karpaty a 

nevelká část území spadá pod Středoevropskou níţinu. Rozkládají se zde Jeseníky a 

Moravskoslezské Beskydy. Nejvyšším bodem Jeseníků je Hrubý Jeseník. Nejvyšší horou 

tohoto pohoří je Praděd (1491 m n. m.), který je tvořen převáţně krystalickými břidlicemi. 

Hrubý Jeseník tvoří kromě Pradědské hornatiny i hornatina Medvědská, která má charakter 

sloţité vyzdviţené kry a tvoří ji převáţně metamorfované horniny. Nejrozsáhlejší části 

Jesenické podsoustavy tvoří celek Nízký Jeseník, jenţ je rozdělen na několik podcelků. 

Nejvyšším podcelkem Nízkého Jeseníku je členitá Slunečná vrchovina, která je tvořena 

spodnokarbonskými vrstvami, s místy vystupujícími neovulkanity, jako například 

Venušina sopka. K provincii Západní Karpaty náleţejí dvě soustavy, Vněkarpatské 

sníţeniny a Vnější Západní Karpaty. Z prvně jmenované soustavy zasahují na území kraje 

dvě podsoustavy, jimiţ jsou Západní a Severní Vněkarpatské sníţeniny. Vnějším 

Západním Karpatům vévodí svou rozlohou Moravskoslezské Beskydy (623 km
2
 a střední 

nadmořská výška 703 m). Zde nalézající se flyšové sedimentární komplexy jsou ukloněny 

k jihu, z toho vyplývá, ţe k severu jsou exponované svahy převáţně strmější, protoţe jsou 

na vrstevních čelech. Na Lysohorskou hornatinu a na Radhošťskou hornatinu dělí 

Moravskoslezské Beskydy údolí řeky Ostravice (Weissmannová 2004).   

Okres Ostrava leţí v převáţně v celku Ostravská pánev, jeţ je součástí podsoustavy 

Severní Vněkarpatské sníţeniny.  Je tvořena převáţně širokou Oderskou a Ostravskou 

nivou. Východní část okresu je tvořena okrskem Orlovská plošina. Hlavním aspektem 

georeliéfu celé Ostravské pánve jsou četné antropogenní tvary různého původu. Do 

západního okresu zasahuje podcelek Oderská brána, která je součástí Moravské brány a 

podsoustavy Západních Vněkarpatských sníţenin. V průběhu nejmladší doby ledové, 

přesněji v pleistocénu, měl vliv na vývoj georeliéfu v Ostravské pánvi a Oderské bráně 

dvojí zásah pevninského ledovce, který vytvořil periglaciální georeliéf (Weissmannová 

2004).  

Dnes je reliéf poměrně přemodelován antropogenními tvary, které vznikly 

důsledkem hornické a průmyslové činnosti. Vliv lidské činnosti na reliéf můţeme dělit na 
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přímý a nepřímý. Přímé vlivy mají za následek například tvary spojené s báňskou, 

průmyslovou a zemědělskou aktivitou, která vzniká přemisťováním velkého mnoţství 

hornin a půdy přímo činností člověka. Nepřímé vlivy jsou například poklesová území 

(Czudek 1997). 

2.1.3 Klima 

Moravskoslezský kraj se dělí na dvě klimatické oblasti. První oblast je chladná a do 

ní spadá Hrubý a Nízký Jeseník a Vnější západní Karpaty. Druhá oblast je mírně teplá a 

zahrnuje Ostravskou pánev, Moravskou bránu a okolní pahorkatiny. Průměrný roční úhrn 

sráţek je zhruba mezi 600 mm aţ 1200 mm. Pro ostravskou pánev je charakteristické 

severní proudění větru, naopak v Moravské bráně převládají západní větry.  

Pro oblasti v okolí Vnějších západních Karpat a také Jeseníků jsou krátká léta, 

vyznačující se svou vlhkostí a niţšími teplotami. Dlouhá přechodná období léta v této 

oblasti tvoří mírně chladné jara a mírně teplé podzimy. Dlouhé zimy zde mají charakter 

období mírně chladných s vyšší vlhkostí a dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. V červenci 

je v této oblasti průměrná denní teplota mezi 12 a 16°C, lednové průměrné teploty se 

naopak pohybují  okolo -3 aţ -7°C. Velice zajímavý je nepoměr mezi počtem průměrných 

letních a zimních dnů, jejichţ rozdíl vychází na více neţ 100 zimních dnů ročně. 

Naopak Moravská brána a Ostravská pánev jsou situovány v mírně teplé klimatické 

oblasti. Léta jsou zde dlouhá, teplá a mírně suchá. Přechodná území jsou zde krátká. Jara 

bývají zpravidla mírně teplá, coţ se nijak zvlášť neliší od zdejších podzimů. Zima je 

poměrně krátká, mírně teplá a suchá. Trvání sněhové pokrývky je krátké (Weissmannová 

2004).  

Město Ostrava patří k mírně teplé klimatické oblasti, která se vyznačuje dlouhým, 

teplým, mírně suchým létem a kratší, mírně teplé a suché zimy, jeţ má charakter krátkého 

trvání sněhové pokrývky. Zde můţeme hovořit o padesáti aţ šedesáti dnech ročně. 

Průměrná roční teplota v Ostravě se pohybuje mezi 8 a 9°C. Roční sráţky dosáhnou v 

průměru 700 mm (Weissmannová 2004).  
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2.1.4 Hydrologie 

Velká část území spadá do povodí řeky Odry, která pramení v Oderských vrších a 

opouští území České republiky na soutoku s Olší. Odra protéká Vněkarpatskými 

sníţeninami zhruba na rozhraní České vysočiny a Západních Karpat. Povodí Odry má 

vějířovitý tvar, který je tvořen jejími přítoky - Ostravici, Olši, Opavou a Moravicí. Celková 

hustota vodní sítě povodí Odry je velmi vysoká. Jiţní část CHKO Beskyd náleţí povodí 

Bečvy, jihozápadní část Nízkého Jeseníku náleţí k povodí Moravy. Ostravsko je poměrně 

bohaté na výskyt minerálních vod (kyselek). Na tomto území jsou tři typy těchto vod. Je 

známo téměř 30 lokalit výskytu. Naleziště uhličitých vod se nacházejí v oblasti Nízkého 

Jeseníku a v údolí Opavy a Moravice, vzácně i v údolí Odry v Moravské bráně. V tomto 

regionu se vykytují i chloridové a jodidobromidové vody. Chloridové vody - solanky mají 

zvýšený obsah jódu a bromu. Jiný typ solanek se vyskytuje ve velkých hloubkách, které 

jsou na jiných místech Ostravska v hluboké zóně zpomaleného oběhu. Nachází se zde 

mnoho zdrojů léčivých jodobromových vod celostátního významu, například v Lázních 

Darkov a Jódovém sanatoriu Klimkovice. V mladém georeliéfu podbeskydské pahorkatiny 

nebo v Moravských Beskydech se vyskytují sirovodíkové vody mělkého oběhu ve 

flyšových horninách. 

 Městem protékají čtyři řeky – Odra, Opava, Ostravice a Lučina. Vyskytuje se zde 

ale také několik drobných toků. Voda je důleţitá surovina nejen pro obyvatelstvo samotné, 

ale také pro průmyslové odvětví. V průběhu 20. století byly proto vybudovány vodní 

nádrţe. Propojení údolních nádrţí Kruţberk, Morávka a Šance zahájilo vybudování první 

vodárenské soustavy v České republice – Ostravský oblastní vodovod.  Nejdůleţitější 

hydrologickou strukturou na území města z hlediska vodárenského vyuţití je zábřeţské 

subglaciální koryto. V ostravské průmyslové oblasti jsou vody znečištěny chemickým a 

biologickým průmyslem zejména pak odpadními vodami z průmyslových závodů.  Z 

tohoto hlediska náleţí vodní toky Ostravy většinou do IV. a V. třídy klasifikace jakosti 

povrchových vod, coţ znamená, ţe voda je silně aţ velmi silně znečištěná (Weissmannová 

2004). 
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2.1.5 Pedologie 

 Východní a západní část Moravskoslezského kraje se od sebe geologicky liší a to 

zejména v oblasti horninového podloţí, georeliéfem a geomorfologickým vývojem. Tyto 

poměry měly vţdy vliv na půdní pokryv. Na půdu má velice negativní vliv průmysl a 

lidské zásahy, coţ se týká hlavně oblasti Ostravska a Třinecka. Ke vzniku půdních druhů 

vedl charakter podloţních hornin a jejich zvětralin. V Moravskoslezských a Slezských 

Beskydech převládají hlinitopísčité a písčitohlinité půdy. V oblasti Nízkého Jeseníku jsou 

půdy převáţně jílovitohlinité. V niţších nadmořských výškách (Ostravská pánev) 

převládají půdy hlinité. Kromě podloţí se na vývoji půd v regionu výraznou měrou podílejí 

i kyselé deště. Na mnoha místech je půda kontaminována těţkými kovy, jedná se zejména 

o zinek, kadmium a olovo, které pocházejí nejen z průmyslových podniků na Ostravsku, 

ale i z polského Horního Slezska. Území je pedologicky velice bohaté díky odlišným 

výškovým poměrům. V nadmořských výškách nad 1100 m. n. m., v oblastech Hrubého 

Jeseníku, Moravskoslezských a Slezských Beskyd se vyskytují horské podzoly, které patří 

k hlavním typům půd ve vrcholových horských oblastech. Tyto podzoly se vyvinuly na 

kyselých metamorfovaných horninách a břidlicích zejména vlivem dešťových sráţek a 

kyselého nadloţního humusu. V niţších nadmořských výškách se vyskytují přechodné 

typy mezi podzoly a kambizeměmi, vzniklé na obdobném horninovém podloţí jako 

podzoly. Zvětrávání spolu s podzolizací se výrazně podílely na morfogenezi. Eluviální 

horizont se však nevytvořil, ale vznikl pouze eluviovaný minerální humusový horizont. V 

oblastech podél toků, pramenišť a soustav rybníku, například na řece Odře a Opavě se 

vyskytují glejové půdy. Vlivem anaerobních podmínek se zde vytvořil svrchní oglejený 

humusový horizont, který je typicky šedě aţ modře nebo zeleně zbarvený. Fluviální a 

deluviofluviální sedimenty jsou kyselým půdotvorným substrátem. V části 

Moravskoslezských Beskyd se vyskytují gleje, které se prolínají s různě velkými okrsky 

rašelin, jeţ se vyvinuly postupnou biologickou akumulací rostlinstva v zatopených 

oblastech. V povodí řeky Opavy se vyskytují vzácně také slatiny. V oblasti pseudoglejů se 

nacházejí hydromorfní půdy, vzniklé následkem sráţkové vody na těţkém podloţí, kdy 

došlo k vyluhování sloučenin ţeleza a hliníku humusovými kyselinami. Nacházejí se v 

oblasti niv Ostravice, Odry a Olše. Ve vyšších oblastech a vrchovinách jsou vytvořeny 

kyselé aţ silně kyselé hnědé půdy (kambizemě), které se zde vyvinuly na 

bezkarbonátových flyšových břidlicích, pískovcích, drobách a břidlicích České vysočiny. 
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Nasycené hnědé půdy vyplňují menší oblasti regionu. V oblasti Ostravské pánve, na 

Karvinsku a v Orlové se vyskytují ilimerické půdy, z nich hlavně luvizemě. Nivní půdy, 

takzvané fluvizemě se nacházejí podél toků řek Odry, Opavy, Olše a Jičínky. Vlivem 

záplav docházelo k postupné akumulaci humusu. Rozsáhlé lokality rendzinů se nacházejí v 

oblastech výchozů vápenců. Pararendziny, coţ jsou půdy s humusovým horizontem, 

obsahující karbonáty, se vyvinuly na Frýdecko-Místecku a v okolí města Třince. Lesnické 

a zemědělské zásahy poznamenaly značnou část půd v této oblasti. Průmyslové provozy 

(hutě, elektrárny, koksovny, velké chemické závody) a následky dolování měly vliv na 

znehodnocení půdního pokryvu. Zemědělskou i lesní půdu poškozují také vodní eroze. 

Pouţívání těţkých mechanismů také zvyšuje odnos půd a ţivin. Toto se projevuje v době 

hydrometeorolgických situací, které jsou spojeny s gravitačními procesy na svazích 

(Weissmannová 2004). 

2.2 Kulturně-historické poměry 

2.2.1 Historie 

 Historicky první zmínka o Ostravě pochází z roku 1229, ve které je popisována ves 

Ostrava, která se dnes nachází na území Slezské Ostravy, coţ značí, ţe se nacházela na 

pravém břehu řeky Ostravice. Ta aţ do roku 1327 tvořila státní hranici s Polskem. Poté uţ 

jen zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem. 

 Je pravděpodobné, ţe na území dnešní Ostravy se nacházela slovanská osada jiţ ve 

dvanáctém století, jak dokazují archeologické výzkumy farního kostela z šedesátých a 

sedmdesátých let dvacátého století. Při těchto výzkumech bylo nalezeno například 

románské zdivo nebo pozůstatky starého hřbitova.  

 Za vlády Přemyslovců a Piastovců zde byly nepropustné lesy a přes území dnešní 

Moravské Ostravy procházela tzv. jantarová stezka, která vedla ze Saska a pokračovala 

přes Hlučín a Landek aţ do Těšína.  

 První zmínka o Slezskoostravském hradu pochází z roku 1297. Prvními majiteli 

byla opolská kníţata. Ke konci čtrnáctého století se vlastníky hradu stali páni z Tvorkova. 

Původní úlohou hradu byla obrana státní hranice polského státu. Stejnou funkci měl hrad 

na Landeku, který ale střeţil hranici státu českého. V okolí vznikala menší sídla, z nichţ 
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jedním byla pravděpodobně Moravská Ostrava. Důkazem by měly být výše zmíněné 

archeologické nálezy hřbitova. U hrobů byly totiţ nalezeny střepy pozdní slovanské 

keramiky (Navrátil 2007). 

 Ostrava se na přelomu čtrnáctého a patnáctého století stala součástí hukvaldského 

panství, jelikoţ spolu s ním byla dána do zástavy uherskému králi. Poté byla Ostrava 

spravována několika dalšími zástavními majiteli. Roku 1512 byla jiţ trvale připojena k 

olomouckému biskupství, aţ do roku 1848. Po rozsáhlé kolonizaci tohoto území nastal 

příliv nových obyvatel a jejich počet se postupně zvyšoval. Přibylo zde obyvatel s 

německou národností, kteří zde následovali biskupa Bruna a jeho nástupce během 

kolonizace území mezi Odrou a Ostravou (Navrátil 2007). 

Na počátku devatenáctého století měla Ostrava více neţ 1500 obyvatel, jelikoţ se 

pomalu stávala důleţitým dopravním a obchodním střediskem. S rozvojem průmyslu v 

tomto regionu docházelo k ubývání původně hustých lesních porostů. Moţná, ţe ve 

spojitosti s tímto problémem se objevují první zprávy o objevu uhelných loţisek, například 

z roku 1780 přichází tato zpráva z Landeku, který leţí u obce Petřkovice. Moderní těţba 

zde započala v roce 1782 otevřením štol Juliána a Vilemína. Zásadní zlom v těţbě uhlí 

však nastal v roce 1828 zaloţením Rudolfových hutí, které se později stávají součástí 

rozsáhlého majetku rodu Rothschildů. Jméno této zámoţné a úspěšné rodiny přilákalo do 

místních závodů spoustu odborníků z celé Evropy. Díky rozkvětu tohoto podniku a 

následnému spojení s bratry Guttmany, kdy vzniká podnik Vítkovické horní a hutní 

těţířstvo, se počet zaměstnanců v roce 1880 vyhoupl přes více neţ čtyři tisíce. Tímto 

dochází k obrovskému rozmachu ve vývoji komunikací a stavebnictví.  Rozvoj se netýkal 

jen těchto průmyslových závodů, ale celého města jako takového. Zejména potom v 

sociální a ekonomické sféře (Navrátil 2007). 

Tento rozvoj s sebou ovšem nepřinesl pouze rozkvět Ostravy v mnoha průmyslových 

a jiných odvětvích, ale samozřejmě také obrovské znečišťování a ničení ţivotního 

prostředí. Hlavními činiteli této devastace byly stále se rozrůstající podniky na spalování 

uhlí a koksovny. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století totiţ neexistovaly zákony, 

které by majitele donutily omezit činnosti jejich podniků a šachet. Tím pádem bylo město 

intenzivně poddolováno a zakládaly se zde haldy (Navrátil 2007). 
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2.2.2. Současnost 

 V současné době je Ostrava srdcem Moravskoslezského kraje. S rozlohou 214 km
2
 

je třetím největším městem České republiky. K 1.1. 2013 ţilo v Ostravě téměř 306 tisíc 

občanů, z toho více neţ 9 tisíc tvoří cizinci. Nachází se nedaleko státních hranic se 

sousedními zeměmi Polskem a Slovenskem. Městem, stejně jako v historii, protékají čtyři 

řeky - Ostravice, Odra, Opava a Lučina. Dělí se na 23 městských obvodů. Největšími z 

nich jsou např. Ostrava-Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava [1]. 

 Ostrava, ač je stále povaţována za průmyslové město, v posledních letech mění 

svou tvář a stává se významným kulturním a sportovním centrem České republiky. Dnes 

jiţ není výjimkou pořádání koncertů, festivalů a jiných kulturních akcí v areálech 

technických památek, kterými jsou například Landek nebo Dolní oblast Vítkovic. Sport v 

Ostravě má také své pevné místo. Ve všech tuzemských oblíbených sportech má Ostrava 

své zástupce v nejvyšších ligách. Konají se zde však i akce mezinárodního významu, 

jakými jsou například kaţdoroční atletický mítink Zlatá tretra, nedávno konané mistrovství 

Evropy od 23 let v atletice nebo mistrovství světa v basketbalu ţen. V roce 2015 se navíc v 

Ostravě můţeme těšit na zápasy světového šampionátu v hokeji. 
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3. ZANIKLÉ A ČINNÉ DOLY V OSTRAVĚ A OKOLÍ 

V této části mé bakalářské práce se budu zabývat činnými a zaniklými doly v 

Ostravském regionu. 

3.1 Zaniklé doly OKR 

Zaniklé uhelné doly v OKR byly rozděleny do tří částí: 

1. Ostravská dílčí pánev 

2. Petřvaldská dílčí pánev 

3. Karvinská dílčí pánev 

3.2 Ostravská dílčí pánev (ODP) 

První nálezy kamenného uhlí byly učiněny v 50. a 60. letech 18. století. První 

písemná zmínka pochází z roku 1763. Soustavná těţba uhlí začala roku 1782 v 

Petřkovicích. S postupem času se dolování začalo rozšiřovat a do hornického podnikání se 

zapojovalo stále více zájemců. V době znárodnění uhelných dolů roku 1945 probíhala v 

ODP hornická činnost v důlních polích, které vlastnily čtyři společnosti (Černý a 

kol.2003). 

3.2.1 Důl Sv. Trojice 

Důl byl zaloţen roku 1844. Původně měl slouţit pro mělký provoz a roku 1870 

vznikl hlubinný důl, který byl součásti areálu. Roku 1933 byla zastavena těţba na 

Zwierzinových dolech a k Dolu Trojice byla díky tomu převedena část jejich důlních polí.  

V rámci modernizace dolu Petr Bezruč došlo v roce 1961 sloučení s Dolem Trojice. Roční 

objem těţby uhlí dosahoval 101 - 213 tisíc tun. Důl měl rozlohu 116 Ha, 13 pater a 7 jam. 

Největší hloubka dosahovala 700 metrů. Při celostátní likvidační akci neefektivních 

provozů byl Důl Trojice v roce 1967 zastaven a jámy zasypány (Černý a kol.2003). 

3.2.2 Důl Anselm 

Důl Anselm byl zaloţen roku 1835 na jiţní straně Landeku v Ostravě-Petřkovicích. 

Tento důl byl součástí komplexu takzvaných kombinovaných hlučínských dolů. Tento 
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komplex spolu s Vítkovickými hutěmi byl dne 8.4.1843 prodán S.M. Rothschildovi. 

Původní název dolu byl Strojní, po převzetí Rothschildem byl přejmenován na důl Anselm. 

Během své existence byl důl několikrát přejmenován, aţ roku 1991 mu bylo navráceno 

původní jméno Anselm. Existence dolu byla v období 1835-1991 a v této době se ročně 

vytěţilo 283-636 tisíc tun. Rozloha dolu byla 892 Ha, měl 6 pater a 5 jam. Jeho hloubka 

činila 700 metrů. Těţba zde byla ukončena 2.8.1991, roku 1992 došlo k zasypání. V době 

ukončení těţby jiţ probíhaly přípravy na otevření hornického muzea (Černý a kol.2003). 

 

   Obrázek 1 - Důl Anselm (foto H. Křenková) 
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 3.2.3 Důl Petr Bezruč 

Tento důl se původně jmenoval Terezie a byl zaloţen roku 1842. Tento důl byl 

zpočátku brán jako mělký a byl napojen na Jakloveckou dědičnou štolu. Roku 1843 byl 

prodán Rothschildům. Po připojení dolu na báňskou dráhu byl důl přebudován na hlubinný 

provoz. Během provozu byl důl několikrát přejmenován. Těţba uhlí na tomto dole byla 

ukončena roku 1992. V době svého provozu bylo ročně vytěţeno 221-629 tisíc tun. Důl 

měl rozlohu 394 Ha, 14 pater, 1 podpatro a7 jam. Největší hloubka byla 1340 metrů. 

Historie dolu Bezruč byla definitivně ukončena likvidací těţní věţe kladivového tvaru 

odstřelem dne 14.8.2002. Těţní věţ byla svého času kulturní hornická památka a byla 

nejvýše poloţenou a největší hornickou dominantou Ostravy (Černý a kol.2003). 

 3.2.4 Důl Michal 

Původní název tohoto dolu byl Důl č. 3, poté Petr Cingr a následně, roku 1990, byl 

přejmenován na Michal. Toto jméno dolu zůstalo dodnes. Před zaloţením dolu se v těchto 

místech prováděly kutací práce, při nichţ byla zaloţena michálkovická kutací jáma. Důl po 

zaloţení odkoupila Severní dráha Ferdinandova. Od roku 1913 do roku 1990 bylo k tomuto 

komplexu postupně připojováno několik dalších dolů. Roční objem vytěţeného uhlí byl 

234-547 tisíc tun, rozloha byla 411 Ha, důl měl 19 pater a 2 jámy. Největší hloubka 

dosahovala 960 metrů. Těţba zde byla ukončena 30.6.1993 a poslední slavnostní fárání se 

uskutečnilo roku 1994. Díky úsilí národního památkového ústavu bylo na Dole Michal v 

průběhu likvidace zaloţeno muzeum, které představovalo poslední těţební den. Roku 1995 

byl Důl Michal prohlášen národní kulturní památkou a v dubnu 2000 bylo muzeum 

otevřeno pro veřejnost (Černý a kol.2003). 
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    Obrázek 2 - Důl Michal (foto H. Křenková) 
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3.3 Petřvaldská dílčí pánev ( PDP ) 

Počátek hornické činnosti je dokumentován ve 30. letech 19. století. Dolování 

probíhalo v důlních polích a dolovalo se kutacími pracemi (Černý a kol.2003).  

 3.3.1 Důl Julius Fučík 

Roku 1920 byl tento důl přejmenován na Pokrok, byl to nejmladší a zároveň 

nejhlubší důl v PDP. Roku 1953 byl spojen s Dolem Hedvika v jeden podnik, který nesl 

název Důl Julius Fučík. K tomuto podniku se postupně připojily všechny doly v PDP, z 

čehoţ vznikl jeden velkodůl Julius Fučík. Roční objem těţby uhlí činil 181-944 tisíc tun. 

Důl měl rozlohu 377 Ha, 6 pater a 2 jámy, konečná hloubka byla 1000 metrů. Těţba zde 

byla ukončena 28.2.1998 a likvidace dolu a jam proběhla v letech 2000-2001 (Černý a 

kol.2003). 

3.3.2 Důl Ţofie 

 Tento důl byl zaloţen roku 1871 těţířstvem bratří Gutmannů. 1.1.1970 byl tento důl 

připojen k Dolu Julius Fučík. Těţba uhlí činila 26-778 tisíc tun ročně, rozloha dolu byla 

421 Ha, měl 11 pater, 8 jam a konečná hloubka byla 895 metrů. Z důvodu vysokých 

nákladů byla těţba na dole ukončena roku 1994 a o čtyři roky později byl důl zasypán. Pro 

ochranu karvinské pánve před přítoky důlních vod z likvidovaných a zatápěných dolů byl 

na Dole Ţofie vybudován čerpací systém. Ukončení čerpání vody se předpokládá v roce 

2032 (Černý a kol.2003). 

3.4 Karvinská dílčí pánev (KDP) 

 Počátky dolování uhlí jsou spojeny se jménem Johann Erdmann hr. Larysch. V 

době znárodnění uhelných dolů v roce 1945 provozovaly doly v KDP čtyři hlavní 

společnosti (Černý a kol.).  

3.4.1 Důl Hlubina 

 Původní název toho dolu je Hlavní, byl zaloţen roku 1867. Roční těţba činila 138-

356 tisíc tun uhlí, rozloha tohoto dolu byla 130 Ha, měl 8 pater a 3 jámy. Největší hloubka 

dolu byla 470 metrů. Roku 1963 zde byla ukončena těţba uhlí a o tři roky později byl 
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připojen k dolu Jindřich. V roce ukončení těţby byla jáma zasypána a o pět let později byla 

zasypána i výdušná jáma. Území areálu dolu bylo zalesněno (Černý a kol.2003). 

3.4.2 Důl Hlavní jáma 

 Byl první hlubinný důl v lazecké oblasti. Vznikl po prohloubení mělké jámy Egon a 

po rekonstrukci původního mělkého dolu. Na tento důl byla soustředěna těţba z okolních 

arcibiskupských dolů. Roční objem těţby uhlí činil 191-395 tisíc tun. Rozloha dolu byla 

279 Ha, měl 8 pater, 3 jámy a hloubku 460 metrů. Kvůli světové hospodářské krizi byla 

těţba ukončena. Roku 1969 bylo přistoupeno k likvidaci, jámy byly zasypány a území bylo 

rekultivováno (Černý a kol.2003). 

3.5 Činné doly OKR 

3.5.1 OKD, a. s., Důl Čs. Armáda, odštěpný závod 

 Tento důl vznikl k 1.7.1995 spojením dolů ČSA a Doubrava. Díky změně 

organizační struktury jsou závody od roku 1999 nazývány lokalitami.  

 Lokalita Jan Karel. V roce 1776 zde byl učiněn první nález černého uhlí. Tyto 

první nálezy byly uskutečněny v období, kdy se zde zaváděl josefínský katastr, proto je 

přesné určení lokality téměř nemoţné. Kutací práce byly zahájeny roku 1780. V letech 

1776-1856 bylo vyhloubeno asi 70 šachtic do hloubky 30 metrů. Datum zrodu původního 

Dolu ČSA je rok 1856, v tomto roce byly sjednoceny všechny propůjčky v jeden celek. 

31.10.1951 došlo ke sloučení všech dolů a o dva měsíce později byl ze všech závodů 

vytvořen jeden podnik s názvem velkodůl ČS Armáda. Rozloha dobývacího prostoru 

tohoto dolu je 26,1 km
2
. Ročně důl ČSA vytěţí na 3 miliony tun uhlí nejvyšší kvality. Na 

tomto dole nyní pracuje okolo dvou tisíc horníků. Na této lokalitě zůstává činné desáté 

patro (- 495 m) a těţní jedenácté patro (-695 m) (Černý a kol.2003). 

 3.5.2 OKD, a. s., Důl Paskov, odštěpný závod 

 Prvními doly vybudovanými v podbeskydské oblasti byly samostatné doly Paskov 

a Staříč. Na tomto území byly prováděny vrty z povrchu jiţ od roku 1901. Podrobný 

průzkum byl zahájen aţ koncem roku 1954. Tyto dva doly byly k 1.1.1994 sloučeny v 

jeden odštěpný závod a roku 1999 byla ukončena těţba na závodě Paskov. 
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 Závod Staříč se člení na lokality Staříč, Chlebovice a Sviadnov. Výstavba dolu se 

připravovala od roku 1950, kdy byl proveden jeden zajišťovací vrt. Z důvodu nepříznivého 

výsledku se výstavba odloţila aţ do doby provedení podrobného výzkumu. První etapa 

výstavby byla zahájena roku 1962 a od této doby bylo vyhloubeno pět jam a zahájena 

otvírka čtyř pater. 24.2.1970 došlo k první průtrţi uhlí a plynů s výhozem 205 tun uhlí. 

Díky této události byl důl zařazen mezi doly s nebezpečím průtrţí uhlí a plynů. V roce 

zahájení těţby bylo vytěţeno 292 tisíc tun uhlí. Od počátku těţby, která započala v roce 

1971, aţ do konce roku 2000 bylo vytěţeno celkem 39 788 856 tun kvalitního 

koksovatelného uhlí. Do konce roku 2000 bylo vyhloubeno 5210 metrů jam a vyraţeno 

708 037 metrů chodeb. Rozloha dobývacího prostoru tohoto dolu je 40,4 km
2
. Počet 

důlních dělníku na závodě Staříč je asi 2050. V tomto dole se stala dvě důlní neštěstí, kdy 

došlo k výbuchu plynů a uhelného prachu (Černý a kol. 2003). 
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4. VLIV HORNICTVÍ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OSTRAVĚ A OKOLÍ  

4.1 Geologické podmínky krajiny ovlivněné hlubinným dobýváním uhelných slojí 

4.1.1  Bilance hmot odebraných litosféře 

Vytěţené mnoţství uhlí 

Pro produkci uhlí ostravské části OKR jsou k dispozici solidní podklady za období 

1901-2000. Data v tabulce 1 ukazují, ţe za prvních více neţ sto let těţby (1782 - 1900) 

byla z celkového mnoţství 1611 milionů tun vytěţena před rokem 1900 jen necelá 4%. 

Nedopustíme se tedy velké chyby, budeme-li pokládat zatíţení ploch a celková mnoţství 

vytěţených hmot v oblasti dolů ostravské části revíru, kde jiţ byla těţba úplně ukončena, 

za reprezentativní pro celou dobu jejich existence (Martinec a kol. 2006). 

1782-2000 1611 mil. t 100% 

1782-1900 61 mil. t 3,8 % 

1901-2000 1550 mil. t  96,2 % 

Tabulka 1 - Odhad produkce uhlí v OKR (1782 - 2000) (Martinec a kol. 2006) 

Celkové mnoţství vytěţeného uhlí za celou dobu existence OKR od r. 1782 není 

téměř moţné přesně zjistit. K dispozici jsou údaje ve starší literatuře, ze kterých je patrný 

průmyslový rozvoj oblasti, například zahájení provozu Vítkovických ţelezáren a rozvoj 

ţeleznic. Z těchto údajů a přibliţného výpočtu průměrných ročních těţeb vyplynul odhad 

mnoţství vytěţeného uhlí do roku 1900 uvedený v tabulce 1 (Martinec a kol. 2006). 

Mnoţství vyčerpané vody 

Voda, jeţ do dolů přitekla, resp. byla jimi vyčerpána, je v OKR tvořena vodami 

různého původu. Jednak to jsou vody geologické, které souvisejí s vlastním loţiskem, 

jejichţ zdroje jsou kvartér, badenské kolektory, zvodně na kontaktu karbonu s pokryvným 

útvarem a vlastní karbon, jednak je do dolů ve velkém mnoţství přiváděna voda 

technologická (potřebná pro vrtání, zkrápění atd.). Značná část vlhkosti je odváděna 
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důlními větry a není měřena na ústí čerpacího potrubí. Tato situace ztěţuje přesnější odhad 

celkového mnoţství vyčerpané vody za celou dobu existence důlní činnosti v dané oblasti 

zvláště proto, ţe se ve starších dokladech mnoţství vyčerpaných vod neuvádělo (Martinec 

a kol. 2006). 

Pro odhad celkového mnoţství vyčerpané vody byl zvolen následující postup: Pro 

všechny důlní podniky, pro které počítáme zatíţení plochy vyčerpanou vodou, jsme vzali v 

úvahu desítileté, v některých případech i delší období, kdy jsou statisticky zachyceny 

hodnoty součinitele vododajnosti a z nich je vypočítán aritmetický průměr. Protoţe je 

známo celkové mnoţství vytěţeného uhlí, bylo stanoveno také celkové mnoţství 

vyčerpané vody v období, pro které máme údaje o produkci k dispozici. Pro období starší 

byl učiněn odhad s pouţitím předpokladu produkce, hloubek dobývání a 

hydrogeologických podmínek předmětného důlního podniku. Odhad mnoţství vody 

vyčerpané důlními podniky v období 1901 - 2000 činí přibliţně 2 km
3
. Dopita et al. (1997) 

uvádí 3km
3
 jako přibliţný odhad vyčerpané vody za celou dobu těţby OKR (Martinec a 

kol. 2006). 

Zatíţení povrchu odebranými hmotami 

Proces těţby uhlí je spojen se značným přesunem hmot z horninového masivu na 

povrch. Toto odebírání hmot je primární příčinou všech změn povrchu, z nichţ 

nejdůleţitější jsou poklesy terénu, vytváření skládek hlušiny, znečišťování povrchových 

vodotečí vypouštěnými důlními vodami a ovzduší emisemi plynů. Uhlí a voda nezůstávají 

v dané oblasti, jsou vyuţity nebo bez dalšího vyuţití oblast opouštějí. Jejich vliv na ţivotní 

prostředí v regionu je jen dočasný. Na rozdíl od toho vytěţená hlušina a další odpadní 

produkty úpravy uhlí v regionu zůstávají i po ukončení těţby a je nutné je buď vyuţít, nebo 

rekultivovat. Emise metanu jsou spojené s vlastním charakterem loţiska a jejich vliv je jak 

v období vlastní těţby, tak v období po ukončení těţby trvalý, mění se pouze mnoţství 

těchto emisí (Martinec a kol. 2006). 

4.1.2 Metan v karbonském masivu 

Po celou dobu těţby uhlí byl výskyt metanu v důlních plynech jedním z omezujících 

činitelů hornické činnosti. Ke sníţení koncentrace metanu v důlních větrech musely být z 
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bezpečnostních důvodů doly odvětrávány sacím větráním. V padesátých letech 20. století 

se přistoupilo také k řízené degazaci slojí a masivu. Kritická situace nastala po třech letech 

po uzavření a technické likvidaci dolů, kdy se ve větší míře začaly projevovat výstupy 

důlních plynů bohatých metanem na zemský povrch. Výstupy metanu a CO2 se staly 

jedním z dlouhodobě nepříznivých dopadů ukončení důlní činnosti v regionu (Martinec a 

kol. 2006). 

Přirozené výstupy slojových plynů bohatých metanem na povrch 

Přirozené výstupy metanu (tzv. věčné ohně) byly pozorovány v minulosti v oblastech 

výstupu karbonu na povrch na ostravsko-karvinském hřbetu. Tyto výstupy souvisí s 

přirozeným nahromaděním slojových plynů při povrchu karbonu. Od roku 1852 se 

vyskytovaly zejména v západní části pánve v okolí Petřkovic, Koblova, v korytě Odry pod 

mostem z Hrušova do Koblova, to je v místech, kde vychází karbon na povrch (Martinec a 

kol. 2006). 

4.1.3 Přirozená seizmicita oblasti   

O výskytu zemětřesení na území moravskoslezského regionu se dovídáme z různých 

historických pramenů, které uvádějí pouze makroseizmické projevy těchto zemětřesení. 

Všechny shromáţděné poznatky o zemětřeseních, která byla pozorována na Severní 

Moravě a ve Slezsku, byly sestaveny do katalogů zemětřesení pro území Československa a 

Polska. Později na základě nových makroseizmických pozorování se katalogy 

aktualizovaly. Časová řada zemětřesení, která charakterizuje vývoj přirozené seizmické 

aktivity od roku 1016 aţ do současnosti, vykazuje mimo ojedinělých zemětřesení tři 

časové úseky, ve kterých byly na území Moravy a Slezska makroseizmicky pozorovány 

série slabých zemětřesení (roje) s předtřesy a dotřesy (Martinec a kol. 2006). 

Oblastí s častějšími výskyty zemětřesení bylo širší okolí Opavy, kde v období let 

1931-1934 došlo k sérii několika zemětřesení, jejichţ ohniska byla přiřazena seizmicky 

aktivní oblasti - opavické hlubinné zóně. Zhruba do stejné oblasti byl v období od června 

do září 1993 na základě seizmologických pozorování lokalizován roj zemětřesení, ze 

kterých pouze jediné bylo pozorováno makroseizmicky. V tomto období bylo 

zaznamenáno seizmologickou stanicí Ostrava - Krásné Pole celkem 25 slabých 
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zemětřesení. Část z nich byla detekována také seizmickým polygonem DPB, polygonem 

na Frenštátsku a nejsilnější z těchto zemětřesení bylo zaznamenáno českými i slovenskými 

seizmickými stanicemi (Martinec a kol. 2006). 

Podrobné výsledky studií ohniskových oblastí nasvědčují tomu, ţe jde vesměs o 

seizmickou aktivitu, která souvisí s recentními tektonickými pohyby na významných 

zlomech, případně na kříţení zlomů (Martinec a kol. 2006). 

Z tohoto je tedy zřejmé, ţe v Moravskoslezském regionu jsou kromě seizmických 

jevů způsobených důlní činností pozorována i přirozená zemětřesení, i kdyţ jejich četnost 

a intenzita jsou poměrně malé. Je pravděpodobné, ţe nahromadění těchto vlivů do jisté 

míry působí na stabilitu tohoto území i dnes, kdy je napěťová rovnováha horninového 

masivu systematicky porušována důlní činností (Martinec a kol. 2006). 

4.2 Ovlivnění ţivotního prostředí hlubinnou těţbou černého uhlí 

Hornická činnost vţdy přináší řadu dopadů na ţivotní prostředí, jeţ se projevují 

různým způsobem, například terénními poklesy jako následek poddolování, výrony plynů, 

změnami reţimu podzemních vod, odtokových poměrů atd. Míra různých druhů dopadů je 

závislá na mnoha faktorech. Jde především o geologický charakter uhelného loţiska - 

počet a mocnost slojí, hloubka uloţení slojí pod povrchem, typ uhlí jako suroviny, 

hydrogeologický reţim loţiska, hydrologie povrchu, hustota osídlení apod. Geologie 

loţiska ovlivňuje technickou stránku hornické činnosti, hlubinný nebo povrchový způsob 

těţby, výběr dobývací metody, větrání a odvodňování loţiska atd. V různých revírech se 

proto projevují jednotlivé vlivy různým způsobem (Martinec a kol. 2006). 

Těţba uhlí a otvírka je doprovázena produkcí hlušiny, jeţ je vyuţívána, případně 

ukládána na odvalech (haldách) a úprava vytěţeného uhlí vznikem kalových rybníků - 

odkališť. Tvar odvalů, mnoţství kamene i jeho případné vyuţití, stejně jako mnoţství a 

sloţení kalů se měnily v závislosti na technickém rozvoji v průběhu celé dvousetleté 

historie, po kterou bylo uhlí v hodnocených revírech těţeno. Stejným způsobem se vyvíjely 

i postupy rekultivace, včetně legislativních podmínek této činnosti (Martinec a kol. 2006). 
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4.2.1 Deformace povrchu vlivem poddolování 

U větších loţisek, jako je česká část hornoslezské pánve není moţné provádět 

veškerá potřebná měření pro detailní popis poklesové kotliny a její vývoj v čase. Vzhledem 

k rozsahu plochy zájmové oblasti, rozsahu poddolovaných území, lokalizaci pozorovacích 

bodů na povrchu a délky jejich observace tedy nelze pro tvorbu map poklesů zpracovat 

pouze hodnoty skutečně naměřené. Body povrchových pozorovacích stanic nejsou 

situovány pravidelně, jen v místech zastavěných oblastí a určování jejich výšek je 

zpravidla relativně krátkodobé. Výjimku tvoří celorevírní nivelační síť OKR, coţ je systém 

měřících bodů, v nichţ je pravidelně ve střídajících se dvouletých a tříletých intervalech 

realizováno výškové měření OKD, a. s., IMGE. V této síti je moţné vyčlenit sedm 

měřících stanic (Martinec a kol. 2006). 

Výpočet parametrů poklesové kotliny 

Vzhledem ke geomechanickým vlastnostem průvodních hornin a hornin v nadloţí, 

geometrii loţiska a technologii dobývání je v podmínkách OKR pouţívána Knotheho 

upravená výpočetní metoda (metoda Budryk - Knothe). Tato metoda se pouţívá pro 

výpočet tzv. rozdělovací funkce, jeţ určuje, jak ovlivnil vyrubaný element v horninovém 

masivu ten který povrchový bod, resp. jeho pohyb (Martinec a kol. 2006). 

Poklesy se počítají s milimetrovou přesností. Na tomto místě je třeba konstatovat, ţe 

zejména ve vnitřní části poklesové kotliny jsou skutečně naměřené poklesy menší proti 

výpočtu (bezpečnostní hledisko). Knotheho výpočetní metoda se úspěšně vyuţívá v OKR 

jako nejlépe skutečnosti odpovídající doposud známá metodika výpočtu pohybů 

poddolovaného povrchu v karbonských podmínkách. Vypočtené hodnoty se samozřejmě 

porovnávají s hodnotami naměřenými, s nimiţ jsou v drtivé většině případů v dobré relaci 

(Martinec a kol. 2006). 

Někdy však vypočtené poklesy ne zcela přesně odpovídají poklesům ve skutečnosti, 

coţ je způsobeno generalizací výpočetního modelu. V případě metody Budryk - Knothe lze 

konstatovat, ţe vypočtené vertikální pohyby ve vnitřní části poklesové kotliny jsou oproti 

skutečně naměřeným poklesům větší, kdeţto na okraji této kotliny se výpočet poklesů blíţí 

skutečnosti více. Tato nerovnoměrnost se projevuje v místech s existencí mocného 
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pokryvu karbonského loţiska. Takovou lokalitou je například Důl Paskov, závod Staříč 

(Martinec a kol. 2006). 

V dobývacím prostoru Staříč byly zahájeny dobývací práce v roce 1970. V té době se 

také začaly provádět opakovaná periodická nivelační měření státních nivelačních pořadů, 

jeţ byly vedeny přes území DP Staříč. Při kontrole poklesů skutečně naměřených a poklesů 

vypočtených ze skutečně odrubaných ploch metodami předběţných výpočtů se zjistilo, ţe 

naměřené poklesy jsou podstatně menší - téměř poloviční - neţ poklesy, které byly 

vpočtené (Martinec a kol. 2006). 

    Obrázek 3 - Kostel Sv. Petra, Karviná (www.novinky.cz) 

4.2.2 Vlivy hornické činnosti na vodoteče a nádrţe 

Pokud jde o vodní toky, do jejich odtokových poměrů je - obecně vzato - nutné 

uměle zasahovat z řady různých důvodů. Nejčastěji tomu tak je z důvodu ochrany před 

povodněmi, jindy z důvodu změnit a řešit územní vztahy, někde z důvodu potřeby zajistit 

územní odvodnění. V některých případech je také motivem k regulačním zásahům i důvod 

sanovat vlivy, které způsobuje hlubinná těţba uhlí. Musí-li být přikročeno k těmto 

zásahům do koryt toků a do jejich odtokových poměrů, které mají často svoje druhotné, 

často neţádoucí dopady na okolí, jsou většinou tyto zákroky dosti nákladné. Zásahy jsou 
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zpravidla potřebné z více neţ jednoho důvodu. Kaţdý z nich má svoji váhu (Martinec a 

kol. 2006). 

Důsledky vlivů poddolování na odtokové poměry a jejich asanace 

Vliv těţby uhlí na zemský povrch, a tudíţ i na vodní toky, se projevuje jednak 

absolutním poklesem, jednak relativními poklesy a horizontálními posuvy (Martinec a kol. 

2006). 

Zatímco u říčních objektů jako u pozemních objektů vůbec hlavní roli hrají spíše 

relativní poklesy a horizontální posuny, u vlastního toku relativní denivelace většinou 

nečiní potíţe. Říční koryto je poddajné natolik, ţe se snadno přizpůsobí vznikajícím 

deformacím terénu. Hlavní význam pro vlastní tok mají absolutní hodnoty poklesů. Při 

poddolování vodních toků jsou totiţ zásadním problémem sklonové poměry. Vertikální 

poklesy způsobují deformace podélného profilu a v zasaţených úsecích vedou ke změnám 

odtokového reţimu. Vytvořením poklesové kotliny dochází v podélném profilu na jedné 

straně ke zvýšení erozivní činnosti, na straně druhé potom ke ztrátám sklonu, provázeným 

záplavami přilehlého území. Ve spodní části (po toku) poklesové kotliny nastává úbytek 

sklonu dna oproti původní hodnotě, přičemţ hladina vody následně nesleduje pokles dna, 

takţe dochází k jejímu relativnímu zvyšování. Vzdálenost mezi hladinami při jednotlivých 

průtocích a korunou břehů nebo hrází se zmenšuje, odpady do řeky ústící ztrácejí spád, 

hladina podzemních vod korespondujících s hladinou v řece se zvyšuje a pozemky v okolí 

se zatápějí a zamokřují. Zmenšení průtočných rychlostí a sklonu vyvolává ukládání 

splavenin a postupné zvyšování dna. Tento úsek, který je charakterizován úbytkem sklonu 

se označuje jako úsek sklonově pasivní (Martinec a kol. 2006). 

V horní části poklesové kotliny naopak dochází k vzrůstu podélného sklonu dna toku 

oproti původní hodnotě, nastává zvýšená erozivní činnost, postupně se prohlubuje dno, 

úsek se stává sklonově aktivním. Pokud má poklesová kotlina mezi oběma popsanými 

úseky ve střední části vyrovnaný průběh a je dostatečně dlouhá, měla by se mezi nimi 

zachovat mezilehlá oblast s vyrovnanými, nezměněnými sklonovými poměry. Tento 

teoretický předpoklad se však prakticky nevyskytuje na poddolovaných tocích, protoţe 

úseky se stejnou velikostí poklesů jsou poměrně krátké a bývají postihovány sedimentací 

splavenin, která se posunuje proti proudu z níţe leţících pasivních úseků. Zpravidla bývá 
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vyvinut jen úsek sklonově pasivní a aktivní, které na sebe bezprostředně navazují 

(Martinec a kol. 2006). 

Způsoby sanace poddolovaného toku závisí na naznačených tendencích vývoje 

sklonu v podélném profilu. Poměrně jednodušší je sanace ve sklonově aktivních úsecích. 

Většinou jde o to, zabránit devastaci koryta následkem zvýšení sklonu a zpětné eroze. Za 

tím účelem je třeba zmírňovat sklon výstavbou stupňů, vhodně doplněnou zvyšováním a 

zajišťováním stupňů starých. Patky břehového opevnění se musí proti očekávanému 

prohloubení zajistit, rovněţ tak je potřeba zabezpečovat mosty a jiné objekty před 

podemletím (Martinec a kol. 2006). 

U sanace úseku sklonově pasivního se vyskytují sloţitější problémy. Neškodné 

odvedení vod se nejčastěji zajišťuje pomocí zvyšování břehových linií a hrází, sniţováním 

dna v jeho dolní části a vyčištěním a prohloubením koryta pod ním. Vyčištění a 

prohloubení koryta se provádí obyčejně v minimálním, ještě přípustném sklonu, aby rozsah 

nebyl příliš velký. Zvyšování břehů, hrází, zvedání mostů, případně zřizování 

protipovodňových uzávěrů na křiţujících komunikacích mají charakter okamţitých 

protipovodňových opatření. Prohloubení dolních nepokleslých úseků a napřímení trasy, 

vedoucí k získání ztraceného sklonu, naproti tomu bývají opatřeními dlouhodobými, k 

nimţ bývá přistupováno obvykle aţ po vyčerpání všech moţností opatření okamţitého 

(Martinec a kol. 2006). 

Odvodnění okolního území, jeţ často zaklesává více neţ vlastní tok, je třeba 

dosáhnout vybudováním odvodňovacích kanálů, případně výstavbou přečerpávacích 

stanic. Na území s velkými hodnotami poklesů, které se nedá gravitačně odvodnit a kde 

dochází obvykle k úplné destrukci povrchových objektů, bývá účelným a často jediným 

řešením sanace řízenými odvaly nebo zatopením pokleslin či jejich vyuţití jako 

hospodářské nádrţe pro dočištění odpadních průmyslových vod (Martinec a kol. 2006). 
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Řeky a Potoky Délka ovlivnění toku poddolováním 

( km ) 

Odra 15,1 

Porubka 1,9 

Opava 0,9 

Černý příkop 5,0 

Ostravice 23,0 

Olešná 9,5 

Lučina 4,8 

Sušanka 7,0 

Struţka 10,1 

Olše 21,5 

Stonávka 7,9 

Karvinský potok 8,3 

Celkem 115,0 

Tabulka 2 - Délka ovlivnění toku řek a potoků poklesy terénu v OKR (Martinec 

a kol. 2006) 
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Vodní plochy 

Stojaté vodní plochy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsou prakticky vţdy 

vytvářeny člověkem a jeho činnostmi. K nim přispívala i hornická činnost a veškeré 

aktivity, ji provázející. Hlubinná těţba uhlí má své velmi rozsáhlé důsledky, které se 

projevují na vzniku nebo zániku vodních ploch. Přitom tomu tak nemusí být jen v území 

vlastní těţby nebo v bezprostředně sousedním okolí (Martinec a kol. 2006). 

Pokud jde o území ostravsko-kravinské pánve, byl její terén pro zakládání rybníků 

velmi výhodný, a tak můţeme zaregistrovat, ţe před dobou výrazné industrializace tohoto 

prostoru existovaly rybníky a rybniční soustavy: 

 V nivě Odry od Svinova po Heřmanice 

 Na Ostravici v úseku od Sviadnova po Kunčičky (resp. aţ po Moravskou 

Ostravu) 

 Na Struţce od Orlové po Vrbici 

 Na Olši od Louk nad Olší po Věřňovice 

 Částečně sem spadají i rybníky ve výustní trati řeky Opavy od Děhylova po 

Hošťálkovice 

Srovnáme-li to se současným stavem, lze shrnout, ţe hospodářský rozvoj v 19. a 

zejména pak ve 20. století, včetně rozmachu hornické činnosti vedl v OKR k velmi 

výraznému a radikálnímu sníţení rozlohy vodních ploch oproti předchozímu 

předprůmyslovému stavu. V některých místech navíc vedl ke změně charakteru a povahy 

těchto ploch a někdy k přetvoření jejich účelu, funkce a někdy i podoby (Martinec a kol. 

2006). 

Čím je moţné takový proces přeměny vodních ploch ve vztahu k hornické činnosti 

charakterizovat: 

1. V mnoha případech v nivních a plochých územích, kde dříve v 

historii vodní plochy vznikly, se tento průmysl pouze rozvíjel a vytlačoval dřívější 

vodní plochy, jelikoţ potřeboval nové území pro svou existenci, vázanou navíc na 

hornicko-geologické poměry loţisek uhlí a dopravně ekonomické okolnosti jeho 

těţby. 
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2. Nově vzniklé vodní plochy byly obvykle produkovány procesem 

úpravy uhlí, při kterém bylo nejčastěji nutné zřizovat nové vodní plochy - odkaliště 

a úloţiště hlušin. K tomuto byly zčásti vyuţívány i původní rybniční prostory. 

Podoba těchto nádrţních prostor je obecně velmi proměnná. 

3. Hlubinnou těţbou vzniká řada bezodtokých území, která vytvářejí 

souvislou zátopu v poklesových kotlinách. Podle bilance hlušiny z důlních děl jsou 

často tato zatopená území plošně asanována zasypáním hlušinami, jindy jsou 

určena pro vytvoření odkališť s různým moţným vývojem, také mohou být 

ponechána jako vodní plocha. Tato různorodá řešení mohou být často klíčovým 

bodem širšího řešení vodního hospodářství v rámci celého revíru (Martinec a kol. 

2006). 

4.3 Opatření k omezení vlivu hornické činnosti na ţivotní prostředí v nově vzniklých 

lokalitách 

 Nepochybuje se o tom, ţe se v budoucnu otevřou nové doly, na kterých se bude 

černé uhlí těţit. Zájem minimalizovat dopad na ţivotní prostředí dohnal odborníky ke 

stanovení zásad, které by toto měly zajistit. Mezi takovéto zásady mj. patří: 

1. Volba technologií těţby uhlí, které omezují a minimalizují 

povrchové deformace nebo nové technologie vyuţití loţiska (např. těţba slojového 

plynu). 

2.  Stanovení podmínek čerpání vod ze zvodněných loţisek na povrch a 

jejich následného vypouštění do povrchových vodotečí a vodních ploch. 

3. Volba způsobu, jak nejlépe naloţit s hlušinami a také způsob jak je 

následně zakomponovat zpět do rekultivované krajiny buď ve formě stavebního 

materiálu, nebo jako základkový materiál do dolu. 

4. Co se týče rekultivační činnosti, měly by se, pro dané oblasti, vybírat 

vţdy ty nejvhodnější a hlavně nejšetrnější postupy. 

5. Na územích, jeţ jsou zasaţeny hornickou činností existuje zvýšené 

riziko deformací povrchu staveb. Proto musí být věnována pozornost také novému 

konstrukčnímu řešení budov.   
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6. Důsledný a dlouhodobý monitoring faktorů, které mohou ovlivnit 

ţivotní prostředí v oblastech jiţ dotčených hlubinnou těţbou, při níţ došlo ke 

změně vlastnosti masivu (Martinec a kol. 2006) 
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5. Moţná řešení problému 

5.1 Doly 

 Na bývalém dole Anselm, na vrchu Landek v Ostravě - Petřkovicích, se s 

pozůstatky hornické činnosti vypořádali jeho přebudováním na hornické muzeum. To bylo 

otevřeno na svátek svaté Barbory, patronky horníků, 4. prosince 1993. Doly byly 

zasypány, pro veřejnost zde zůstalo zachováno pouze několik štol, které dnes slouţí jako 

prohlídková trasa místního hornického muzea v přírodě. Je dlouhá 250 m. Společně s 

figurínami horníků, které připomínají náročnost této profese, jsou zde zachovány i původní 

stroje, nutné ke kaţdodennímu dobývání obrovského mnoţství uhlí. Výklady provádějí 

většinou bývalí horníci, tudíţ je vše autenticky a velice zajímavě podáno. Návštěvníci si 

mohou na Landeku prohlédnout také stanici důlního záchranářství, která je největší svého 

druhu na světě. Zde je k nahlédnutí důlní záchranářská základna, velké mnoţství dýchací a 

oţivovací techniky, které je rozděleno do dvou celků - první je od roku 1884 do roku 1942 

a druhý mapuje jejich vývoj po roce 1942 [2]. V neposlední řadě je zde ke zhlédnutí o 

poznání smutnější expozice, a to pietní místnost padlých záchranářů. Okolí bývalého 

důlního objektu je obklopeno lesy na vrchu Landek, ve kterých je několik kilometrů 

naučných stezek, některé úseky jsou poměrně dobře dostupné a schůdné. To značí, ţe na 

své si zde přijdou i rodiny s dětmi. Jednak díky procházkám, jednak třeba kvůli dětské 

mini ZOO, která v areálu funguje v letních měsících. Zájem návštěvníků nejen z okolí, ale 

z celé České republiky a dalších států neunikl podnikatelům a areál se stále rozrůstá, takţe 

zde byly vystavěny čtyři tenisová hřiště, kurty na badminton, dva kurty na pláţový volejbal 

a také je zde moţnost zahrát si bowling. Vede tudy i cyklostezka. Toto je podle mého 

názoru velice dobré řešení, jelikoţ prostředky ze všech výše zmíněných expozic a aktivit 

jsou velmi důleţité pro údrţbu této jedinečné technické památky a zachování okolních 

budov. Je to jistě lepší neţ důl zavřít, dále se o něj nestarat a nechat tuto upomínku na kus 

ostravské historie zavřít a chátrat, popřípadě rozkrást. 

 Téměř totoţně, jako důl Anselm se po ukončení těţby realizoval důl Michal v 

Ostravě - Michálkovicích. Dnes je na seznamu národních kulturních památek a spravuje jej 

Ministerstvo kultury. Řešením, jak získat peníze na opravy tohoto kolosálního objektu a 

poskytnout je dále na rekultivaci okolní krajiny, je otevření Průmyslového muzea v 

Ostravě. Velice se mi na prohlídkách v tomto dole líbí tzv. expozice posledního dne, kdy 
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na návštěvníky veškeré prostory působí takovým dojmem, jakoby je horníci opustili chvíli 

před nimi. Velice zajímavá je i struktura prohlídky, která kopíruje cestu havíře do práce od 

šaten aţ po vlastní jámu. Při prohlídce navštívíme řetízkové šatny, koupelny, výdejnu 

svačin, známkovnu, cechovnu, lampovnu a strojovnu s původním zařízením [3].  

 Jiným typem problému vlivu hornictví na ţivotní prostředí jsou pochopitelně útvary 

přírodního rázu, jako jsou například haldy a odkaliště v blízkosti hlubinných dolů. 

5.2 Odkaliště 

 Odkaliště v minulosti vznikala v souvislosti s hornickou činností, za účelem 

ukládání sypkých materiálů pomocí vody. V dnešní době jsou podle mého názoru právě 

ony jedním z moţných řešení, které by mohly pomoci z okolní přírody vymýtit tzv. 

měsíční krajiny. V jejich okolí se totiţ vyskytuje spousta druhů chráněných ţivočichů a 

ekologové spolu s dalšími odborníky se území kolem těchto vodních ploch snaţí navrátit 

jejich původní vzhled. Přímo ve vodních plochách jsou vzrostlé stromy, na kterých hnízdí 

chránění vodní ptáci, kteří se ţiví zdejšími rybami a hmyzem. Jde vidět, ţe příroda se vrací 

tam, odkud byla před lety odebrána. Lze zde spatřit i druhy na ţivotní prostředí velice 

citlivé, jako jsou například rak bahenní nebo ještěrka ţivorodá. Mnoţství ţivočichů 

doplňují i hojně se vyskytující hadi. 

 Pro člověka, který zdejší krajinu kdysi zdevastoval, příroda nezůstala uzavřená. 

Naopak se zde naskýtá mnoho příleţitostí, jak odkaliště nebo jejich bezprostřední okolí 

vyuţívat. Z vlastní zkušenosti vím, ţe jsou to výborná místa pro rybáře, jelikoţ se zde 

vyskytuje většina našich sladkovodních ryb, včetně štik, sumců a úhořů a jsou poměrně 

dobře dostupná. Pouze výjimečně se stane, ţe jsme u vody sami, poněvadţ jsou tyto vodní 

plochy mezi místními známé a oblíbené. Jejich výhodou pro rybolov je i to, ţe jsou často 

mimo dosah frekventovaných silnic a tudíţ je zde tolik potřebný klid. Od doby, kdy jsem 

začal jezdit na tato místa do okolí Orlové a Karviné je zde jasně viditelný pokrok, co se 

týče zlepšení úrovně okolní krajiny. Vysazují se kolem stromy, příroda se opět začíná 

zelenat nebo se břehy zaváţejí pískem, za účelem vytvoření umělých pláţí pro veřejnost. V 

jarních a letních měsících zde není nouze o cyklisty, kteří se zde objevují zejména díky 

stále se rozšiřující síti cyklostezek v těchto místech.  
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 Rekultivační práce na tomto území by měly být podle projektu Ostravské 

společnosti OKD dokončeny v následujících třech letech a celkové vynaloţené náklady se 

budou pohybovat okolo 300 milionů korun. V uplynulých dvaceti letech investovala 

společnost OKD do oprav zdevastovaných území zhruba 3 a půl miliardy korun. Jednou z 

nejznámějších rekultivovaných oblastí je golfový areál Lipiny na Karvinsku, který se 

nachází na území mezi doly Darkov a Karviná [4]. 

 

5.3 Haldy 

 Dalšími útvary vzniklými v souvislosti s hornickou činností v regionu, které se 

nacházejí v přírodě, jsou tzv. haldy neboli odvaly. V minulosti vznikaly ukládáním hlušiny, 

coţ byla vytěţená neuhelná hornina. Vysoké kuţelovité haldy vznikaly na území Ostravy 

od poloviny 19. století. Do takových výšek haldy narostly z toho důvodu, aby zabíraly co 

nejmenší plochu. Později, asi od 50. let minulého století se vytvářely spíše ploché nebo 

   Obrázek 4 - odkaliště v Horní Suché (foto autor) 



 Pavel Frýza: Vliv hornictví na životní prostředí Ostravska a okolí  

2013  33 
 

stupňovité odvaly, které měly větší perspektivu v pozdějším opětovným začleněním těchto 

útvarů do přírody. Na území Ostravska haldy zaujímají plochu okolo 5,5 km
2
 a mnoţství 

hlušiny, která je tvoří je odhadováno na 226 milionů tun. 

 Řešení, jak tyto často nevzhledné "narušitele" krajiny odstranit není mnoho. V 

současnosti se hlušina z těchto hald odebírá a následně je vyuţívána zejména jako materiál 

pro úpravu terénu, včetně sanací a rekultivací nebo pro vytváření zemních těles 

komunikací. Daleko častějším způsobem rekultivace krajiny, která je narušena těmito 

pozůstatky hlubinné těţby uhlí je jejich zapojení do krajiny. Toho lze docílit dvěma 

způsoby. Prvním je řízená rekultivace, kdy do biologické rozmanitosti na haldách zasahuje 

člověk. Funguje to většinou tím způsobem, ţe skupina odborníků určí vhodnou flóru, které 

by měly vyhovovat klimatické a půdní podmínky na jednotlivých haldách. Poté začíná 

samotný proces cílené výsadby. Na druhém způsobu nemá člověk ţádné přičinění. Jedna se 

totiţ o tzv. sukcesi, coţ je přirozený, samovolný návrat přírody zpět na opuštěné odvaly. 

 Pravděpodobně nejznámějším odvalem na severní Moravě i ve Slezsku je ostravská 

halda Ema, která se nachází na pravém břehu řeky Ostravice. V tomto regionu se jedná o 

jediný památkově chráněný odval. Ema má rozlohu přibliţně 32 ha a její objem je 4 

miliony m
3
. Její výška dosahovala 327 m. n. m., k dnešnímu dni poklesla zhruba o 12 m. V 

současné době je toto území vyuţíváno občany k turistickým účelům, protoţe při 

příznivém počasí je odtud krásný výhled na město Ostravu a také na nedaleké Beskydy. Při 

výstupu na haldu se můţeme na 12 informačních tabulích místní naučné stezky dočíst o 

historii i současnosti odvalu, ale i průmyslu a města. Výšlap je pouze na vlastní nebezpečí, 

ale můţu jej určitě doporučit. Vytvoření naučné stezky na tomto pozůstatku hornické 

činnosti je jistě výborným vylepšením samotného navrácení přírodního vzhledu tomuto 

odvalu. 
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   Obrázek 5 - Halda Ema  (foto B. Slaná) 



 Pavel Frýza: Vliv hornictví na životní prostředí Ostravska a okolí  

2013  35 
 

6. Závěr 

 V mé práci, která nese název Vliv hornictví na ţivotní prostředí Ostravy a okolí, 

jsem se zabýval moţnými projevy hlubinné těţby na krajinu v našem regionu, jeţ je 

dolováním uhlí velmi poznamenán. Zjistil jsem, ţe největšími problémy jsou zejména 

poklesy půdy v poddolovaných oblastech a také znečišťování okolních vodních toků i 

podzemních vod. Méně častými, avšak ne méně závaţnými problémy jsou potom lokální 

zemětřesení nebo únik důlních plynů, jmenovitě metanu. 

 Zjistil jsem také, ţe na, alespoň částečnou, nápravu těchto škod byly a jsou 

vynakládány nemalé finanční částky. Jedná se zejména o investice do rekultivací 

poškozené krajiny (tzv. měsíční krajiny), která vzniká v důsledku poddolování a 

skladování důlní hlušiny. Z mého pohledu se díky rozsahu škod v tomto regionu jedná o 

dlouhodobou záleţitost, ale věřím, ţe pokud podniky vytrvají v těchto rekultivačních 

aktivitách a lidem nebude lhostejné, v jakém prostředí ţijí a hlavně, v jakém budou 

vyrůstat jejich potomci, můţeme se snad jednou dočkat i úplného vymizení těchto 

negativních pozůstatků hornické činnosti v našem regionu. 
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