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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou vegetace vybraných odvalů v 

dobývacím prostoru dolu Paskov. V literární části jsou shrnuty poznatky charakteristiky 

přírodních podmínek studované oblasti, sukcese, odvaly a způsob rekultivací. 

Praktickou část tvoří inventarizační botanický průzkum, sběr fytocenologických 

dat v terénu, analýza vegetace pomocí databáze JUICE, predikce vývoje vegetace a 

návrh na podporu vhodného sukcesního vývoje. 

 

Klíčová slova:důl Paskov, predikce, rekultivace, sukcese 

 

Summary 

This thesis deals with the analysis of vegetation on selected dumps in mining 

area of the Paskov mine. The literary section summarizes the findings of characteristic 

of natural conditions of studied area, succession, dumps and methods of reclamation. 

The practical part consists of a botanical inventory survey, field collection of 

phytosociological data, vegetation analysis using the database JUICE, prediction of 

vegetation evolution and a proposal to support suitable successive development. 
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Seznam použitých zkratek 

DP:   dobývací prostor 

ÚSES:   územní systém ekologické stability 

D1:   odval „A“ 

D2:   odval „B“ 

D:   odval D 

SS:   spontánní sukcese 

TB:   technicko-biologická rekultivace 

BR:   biologická rekultivace 

OKD:   Ostravsko-karvinské doly 

Os:   odvozená společenstva 

As:   Asociace 

Používaná terminologie 

Základní pojmy zpracované dle KRYLA (2002). 

Degradace půdy – snížení bonity nebo typu půdy vyvolané především podzolizací, 

zkyselením a vyluhováním svrchních půdních horizontů zejména vlivem zvýšené 

hladiny podzemní vody. 

Devastace krajiny – zásah člověka nebo přírodních živlů narušující geomorfologický 

charakter a biologickou rovnováhu krajiny. 

Nálet – porost nejranějšího věku vzniklý přirozenou obnovou ze semene. 

Doplnění pojmů od jiných autorů: 

Fidelita (věrnost) – stupeň vazby druhu k určitému typu biotopu (TICHÝ, 2002). 

Frekvece - častost výskytu určitého druhu v sérii vzorků odebraných současně z téže 

biocenózy (TICHÝ, 2002) 



 

r-stratég - označován organismus, který ve své životní strategii uplatňuje vyšší důraz na 

rozmnožování a mobilitu potomstva, přičemž kvalita a konkurenceschopnost je 

odsunuta do pozadí (BRANDES, 1978). 

 

K – stratég - organismus, který ve své životní strategii uplatňuje vyšší důraz na kvalitu a 

konkurenceschopnost potomstva, přičemž jeho kvantita a mobilita je odsunuta do 

pozadí (BRANDES, 1978). 

Ruderální vegetace - jedná se převážně o travní porost rostoucí na narušovaných 

místech ve městech, vesnicích, podél cest a na dalších člověkem silně ovlivňovaných 

stanovištích, výrazně zásobených dusíkem, za předpokladu že nejsou zemědělsky ani 

lesnicky využívány (BRANDES, 1978, BRANDES a GRIESE, 1991). 

Hlušina – Odpadní pevné substráty při hlubinné těžbě a následné úpravě nerostné 

suroviny (ŠTÝS, 1981). 
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Úvod   

Kulturní krajina regionů Frýdecko – Místecka a Ostravska je již desetiletí silně 

zatěžována záměry a aktivitami člověka, což následně vedlo k silnému znehodnocení 

krajinných struktur a jejích profilů a následně i k více či méně ztrátám rovnováhy 

celého rázu krajiny. Ačkoli je lidská činnost rozhodujícím organizačním faktorem 

většiny ekosystémů současné krajiny, neměli bychom se vzdávat možnosti, nutnost 

uvést do souladu jak zájmy člověka, tak přírody. OKD si uvědomuje, že důlní činnost 

poškozuje okolní krajinu, a proto jedním z jejích dlouhodobých cílů je úprava krajiny 

postižené těžbou tak, aby byly zahlazeny následky hornické činnosti a krajina mohla 

sloužit k jiným než těžebním účelům (http://www.okd.cz). 

Pro diplomovou práci jsem si vybrala odvaly dolu Paskov nacházející se na 

hranicích Frýdecko – Místecka a Ostravy. Vybrané území odvalů dolu Paskov je 

z ekologicko-fytocenologického pohledu zajímavé. Poblíž odvalů se nachází regionální 

biocentrum les Zaryje. Je proto možné při dlouhodobějším studiu sledovat vývoj primární 

sukcese na antropogenně vytvořeném území, které zde probíhá více jak 20 let. 

  

 

Cíl práce 

Cílem diplomové práce je sběr vlastních fytocenologických dat na vymezeném území.  

Na základě analýzy vegetace vyhodnocené pomocí databáze Juice a přírodních poměrů 

navrhnout podporu vhodného sukcesního vývoje. 
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1. Odvaly, sukcese, rekultivace 

1.1. Odvaly 

Odvaly jsou velké hromady více méně sypkého materiálu (hlušiny), které 

vznikají jako odpad při těžbě různých nerostných surovin. Jsou to tedy antropogenní 

krajinné útvary, tj. útvary vytvořené člověkem, které můžou být kuželové nebo ploché. 

Směs hornin na odvalech tvoří malá část pokryvných hornin a horniny karbonské. V 

různém poměru se zde vyskytují slepence, prachovce a jílovce, pískovce, droby a 

arkóny, z hloubení jam, ražením chodeb. Specifikem karbonských hlušin je i přítomnost 

rozptýlené uhelné hmoty spolu s úlomky uhlí a prachovým uhlím. Část hlušin 

vytěžených z dolů je spotřebována jako stavební materiál nebo jako materiál zpětně 

ukládaný do dolů jako zakládka (MARTINEC, 2006, ŠTÝS, 1981).  

V padesátých až šedesátých letech 20. století došlo ke změně technologie 

ukládání vrstev a tvarování odvalů. Dá se říci, že s postupem času se praxe ukládání 

hlušiny proměňovala s ohledem na dobu odvalování a na způsob dopravy hlušiny, které 

ovlivňovaly samotné tvarování hald. Vytvářely se ploché tělesa odvalů z hlušin 

dopravovaných na odval auty nebo železnicí a postupně strojně vrstvené a hutněné. Při 

využívání nákladové dopravy začaly tak v krajině dominovat haldy kuželové, kupovité, 

popř. hřbetové. Tyto formy tvarování však způsobovaly velké problémy: sesuvy, 

samovznícení, vysoká prašnost atd. Proto bylo postupně od tohoto typu tvarování hald 

upuštěno a začaly vznikat odvaly tabulové, terasovité a hřbetové.  Také v těchto letech 

začala vznikat snaha zapojení odvalů do okolní krajiny (HAVRLANT, 2003, VIDLÁŘ, 

2003). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antropogenn%C3%AD
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1.2. Sukcese 

„To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle“.  

                                                                                             Marcus Tullius Cicero 

„Ekologická sukcese“ je pozorovaný proces změn ve struktuře druhů ekologické 

komunity v čase.  

Důvodem k této evoluci tvářnosti krajiny je postupná změna 

konkurenceschopnosti druhů. Některé druhy se mohou stát méně hojné, nebo mohou 

z ekosystému úplně vymizet. Obecně platí, že po určitou dobu intervalu mají různé 

druhy v rámci společenství rozdílná zastoupení (http://www.psu.edu).  

O tom, zda a kdy sukcese začíná, jak rychle a případně až kam probíhá, 

rozhoduje ekotop; její samotný průběh je však ovládán biocenózou. 

 Sukcese vrcholí ustáleným ekosystémem, v němž se na jednotku dosažitelného 

toku energie uchovává nejvíce biomasy a nejvíce symbiotických vztahů mezi organismy 

(ODUM, 1977 in  MÍCHAL, 1994, s. 119). 

Sukcese začíná iniciálním a končí klimaxovým stadiem. Iniciálním stádiu je 

potřeba chápat jako „náhodnou směsici“ druhů, které se dostaly v daný čas na dané 

místo. Klimax jako závěrečné stadium sukcese je určen především makroklimatickými 

podmínkami dané krajiny a vývojově vyspělým stavem půdy, odpovídajícím 

makroklimatickým podmínkám - pak bývá označován jako pravý klimax 

(http://www.uake.cz). 

Typy sukcese:  

Primární sukcese - dlouhodobý, několik staletí trvající proces postupné změny 

prostředí dosud neovlivněného biotickým společenstvem spontánně se vyvíjejícími 
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společenstvy (např. osídlení nerekultivované skládky, lávového příkrovu po sopečné 

erupci).   

Sekundární sukcese - relativně krátký proces obnovy kteréhokoliv ze stadií 

primární sukcese, poté co toto stadium bylo zničeno přírodními faktory (požár, vichřice, 

záplava) nebo lidskou intervencí. Probíhá v prostředí s vyvinutou a víceméně 

uchovanou půdou se zásobou diaspor (semen, výtrusů apod.)  (MÍCHAL 1994, s. 121). 

Při sukcesi probíhají tyto hlavní strukturální a funkční změny ekosystémů 

(ODUM, 1971 in MÍCHAL, 1994, s. 121). 

a) Celková biomasa stoupá, v klimaxu kulminuje.  

b) Stoupá pokryvnost a listová plocha, vyplnění prostoru společenstvem se 

komplikuje, a tím se zdokonaluje využití sluneční energie primárními 

producenty.  

c) Stoupá vertikální patrovitost.  

d) Dominance druhů zaměřených na rychlý růst (R stratégové) se přesouvá 

k druhům zaměřených na úspěch v mezidruhové kompetici (K-

stratégové).  

e) Celková hrubá produkce biomasy stoupá a po kulminaci se při mírném 

poklesu v klimaxovém stadiu stabilizuje. Hrubá produkce přepočtená na 

jednotku biomasy klesá a v klimaxu se také ustálí.  

f) Čistá produkce se v klimaxovém stadiu blíží nule, protože roční přírůstek 

biomasy se zhruba rovná jejímu odumírání a ztrátám respirací v průběhu 

roku.  

g) Rozklad opadu je v průběhu sukcese stále významnějším faktorem 

tvorby půd. Obsah humusu a celkového dusíku v půdě stoupá, množství 

živin vázaných v živé i odumřelé biomase v klimaxu vrcholí.  

h) Struktura celého ekosystému se v průběhu sukcese komplikuje, 

komplikovanost vrcholí v klimaxu.  
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i) Druhové bohatství vrcholí ve středních stadiích sukcese, v pozdních 

stadiích a v klimaxu klesá.  

j) Rychlost výměny živin mezi biotickým prostředím a abiotickým 

subsystémem zprvu roste, v pozdních stadiích sukcese značně klesá. 

Minerální oběhy se tím uzavírají, výstupy z ekosystému jsou 

v klimaxovém stadiu minimální.  

Tím stoupá odolnost rostlinného společenstva i celého ekosystému vůči narušení 

zvenčí. V závěrečných fázích sukcese se však po narušení tempo návratu do původního 

stavu ve srovnání s "ranějšími" stadii zpomaluje. 

Řízená sukcese 

Řízená sukcese je jednou z metod péče o nově založené krajinné prvky nebo o 

rekultivované plochy. Je to nástroj ke zvýšení stability a biodiverzity. Pomáhá 

nastartovat proces sukcese a směřovat jej žádoucím směrem. Jedním z nejdůležitějších 

principů řízené sukcese je monitoring. Metoda představuje přírodě blízký přístup při 

sanacích recentních a poškozených prvků ve volné krajině. Vychází z autoregulačních 

schopností vegetace a z přirozených procesů obnovy biocenóz. Základním východiskem 

je znalost jednotlivých sukcesních stádií ve vztahu k typu a vlastnostem konkrétního 

substrátu. Vlastní postup zahrnuje podporu spontánně vznikající vegetace, její 

dolaďování a posilování, zejména dosadbou původních druhů rostlin. Využívá se např. 

při ekologické obnově lokalit postižených hornickou činností, nebo jako možnost péče o 

prvky ÚSES.  

Jedná se o způsob, při kterém je vývoj rostlinných společenstev na daném území 

významně ovlivňován člověkem, a to tak, aby tyto fytocenózy v co nejkratší době 

dosáhly požadovaných vlastností. K nejčastěji používaným metodám řízené sukcese 

patří introdukce rostlinného materiálu a různé způsoby údržby porostu (mulčování, 

borkování, sečení) (http://www.uake.cz). 

http://old.af.mendelu.cz/mendelnet2004/obsahy/enviro/ticha.pdf
http://www.heidelbergcement.cz/aggregates/index.php?idp=70
http://www.geogr.muni.cz/cgs/source/doktor_1/prz.html
http://www.geogr.muni.cz/cgs/source/doktor_1/prz.html
http://www.uake.cz/
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Spontánní sukcese 

Podle prof. Karla Prachy je spontánní sukcese proces, který se vyznačuje tím, že 

se narušené místo zcela přenechá osvědčeným procesům, které v přírodě fungují samy. 

Narušené místo samovolně zarůstá a urychluje se tak jeho začlenění do okolní krajiny 

(PRACH, 2003). Ale spontánní nemusí nutně znamenat nechat lokalitu zcela bez zásahu 

jejímu vývoji. Jsou procesy, které je třeba vhodným způsobem započít, a teprve poté 

omezit možné zásahy, které by se rády označovaly za rekultivační. Nebo také můžeme 

počkat, až si ty vhodné traviny najdou cestu na novou lokalitu samy, stejně jako řada 

pionýrských druhů dřevin. 

 

1.3. Rekultivace 

Rekultivace území dotčeného těžbou uhlí představuje dlouhodobý, po technické 

i biologické stránce složitý proces. Výsledkem tvorby socioekologického systému 

krajiny je závislost na přesně definované rekultivační povinnosti a na optimální výši 

připravených a použitých finančních prostředků (http://slon.diamo.cz). 

Základním principem rekultivace je návrat území postiženého hornickou 

činností do uspokojivého stavu se zvláštním důrazem na kvalitu půdy, volně žijící 

živočichy a rostliny, přírodní stanoviště, krajinu a vhodné využití území. Rekultivace 

musí být provedena v souladu se zásadami udržitelného rozvoje a území po ní nesmí 

vyžadovat další prostředky na údržbu rekultivované oblasti (http://www.emed-

slovakia.com). 

Historie rekultivací 

Rakousko-uherská monarchie již v roce 1852 ve starém horním zákoně ukládala 

báňským podnikatelům povinnost pečovat o to, aby jimi postihované pozemky byly 
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navráceny svému původnímu účelu. Stanoveny byly i způsoby, jak mají být škody 

napraveny. Vznik základů „české rekultivační školy“ je datován k tomuto poválečnému 

období (1952) v souvislosti s prováděním rekultivací od tohoto období a se vznikem 

prvního generelu rekultivací. V letech 1958–1960 vznikl na tehdejší dobu velmi 

pokročilý program rekultivační obnovy – Generel rekultivací, který byl pak soustavně 

doplňován o nové poznatky. Dodnes zůstává koncepčním materiálem rekultivační 

obnovy a je jako strategický dokument světovým unikátem své doby. 

Pro dnešní evropské pojetí zahlazování následků báňské činnosti byl počátkem 

devadesátých let český přístup k rekultivacím učebnicovým základem obnovy krajiny. 

Také společensko-ekonomické změny, včetně změn legislativních, které zde proběhly, 

přinesly pro oblast rekultivací řadu nových kreativních přístupů. V řadě zemí 

zabývajících se těžbou uhlí, ale i jiných nerostů se výsledky a zkušenosti odborníků 

z Čech staly základem při formování zásad a přípravy projektů pro obnovu krajiny. 

V současné době můžeme sledovat, že styl rekultivací v rámci evropských zemí 

s rozvinutou těžbou uhlí se vlivem předávání zkušeností sbližuje 

(http://www.czechcoal.cz). 

Hlavní problémy, které řeší rekultivace 

Vlivy těžby zasahují do všech krajinotvorných prvků a základních složek krajiny 

v prostoru litosféry, hydrosféry, troposféry, pedosféry a biosféry vč. složek sociálního 

prostředí s omezením sídelní a průmyslové zástavby a technické infrastruktury. 

Zahlazením ploch devastovaných báňskou činností se zajišťuje navrácení funkce 

krajinného systému. Na místech ploch devastovaných báňskou činností vznikají nová 

biocentra a biokoridory a území se zapojuje do původní krajiny. Řeší se problematika 

zahlazení zbytkových jam povrchových lomů. (http://www.czechcoal.cz) Obnova 

krajinných částí ovlivněných těžbou nerostných surovin nebo průmyslem by měla proto 

směřovat ke koncepci tvorby pestré krajinné struktury, tj. ke koncepci zastoupení 
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vhodného poměru zemědělských, lesních vodohospodářských a rekreačních způsobu 

rekultivace (STALMACHOVÁ,1996). 

Technologie rekultivací 

Proces rekultivace je rozdělen do dvou vzájemně navazujících etap – technické a 

biologické. 

Rekultivace technická: 

Za technickou rekultivaci lze považovat: 

a) terénní úpravy, jako jsou přesuny zeminy, navezení zeminy, srovnání povrchu 

při určitých terénních nerovnostech území, strží, 

b) odstranění následků vodní eroze, 

c) odstranění následků zdevastované půdy po stavební činnosti (zbytky vsazených 

materiálu), 

d) odstranění dočasných přístupových komunikací, resp. dočasných objektů 

potřebných k provedení rekultivace, 

e) odstranění následků zdevastované pozemků dotčených těžbou nebo ukládáním 

odpadů (http://www.poradca.sk). 

Technická rekultivace jako součást biotechnické fáze koncepce rekultivací má za 

úkol: 

1) modelovat tvary reliéfu tak, aby:  

a) byla odstraněna extremita prostředí, 

b) se nové objekty začlenily do okolní krajiny,  

c) byla řešena protierozní opatření, 

d) byla řešena protisesuvná opatření, 

e) byly řešeny odtokové poměry v území, 

2) zřizovat a udržovat příjezdové a hospodářské komunikace. 
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Součástí technické etapy rekultivace je také nutná skrývka úrodných a zúrodnění 

schopných zemin na základě pedologického výzkumu a celkového záměru 

rekultivačních opatření. Současně probíhají přeložky inženýrských sítí. 

Výsypky, odvaly, skládky, sedimentační a dočišťovací nádrže jsou účelové 

stavby, na které se v plné míře vztahují stejná legislativní opatření, jako na všechna 

stavební díla. Nesmí být realizovaný v ochranném pásmu vodních zdrojů I. a II. stupně, 

v zátopovém území vodních toků, v ochranném pásmu sítí elektrického vedení a pásmu 

určeném správou spojů. 

Při jejich tvarování je nutné zajistit: 

a) podmínky pro vhodné mikroklima, 

b) podmínky pro definitivní tvarování svahů a plošin bez použití provizorních 

prostor pro ukládání odpadů, 

c) stabilitu svahů i po případném zvětrávání uložených hlušin, 

Konečné sklonové poměry svahů 1:2 (odpovídá úhlu 26°40´), 1:3 (úhel 18°20´), 

popř. 1:4 (úhel 14°20´) a plošin musí zabezpečit odvod povrchové vody do recipientu 

bez nebezpečí eroze svahů a vhodné podmínky pro následné využití. 

Pro stanovení způsobu a možnosti ukládání je nutné znát průběh produkce 

v množství, zdrojích a čase, geologický původ, mineralogické, petrografické a 

geochemické složení hlušiny, vlhkost substrátu, zrnitost, pH, fyzikální vlastnosti, 

chemické vlastnosti, prašnost, vyluhovatelnost, propustnost, tepelné reakce a tvorbu 

exhalátů, biologické účinky, radioaktivitu, možnost případného následného využití 

hlušiny jako stavebního výplňového materiálu (STALMACHOVÁ, 1996). 

Rekultivace biologická 

Biologické rekultivace půdy jsou soubor biologických opatření směřujících k 

obnově úrodnosti půdy, nebo k tvorbě nové půdy. Jsou nejzávažnější a nejobtížnější 
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složkou rekultivačních prací. Úspěšnost biologické rekultivace podstatně ovlivňuje 

kvalita předcházející technické rekultivace (VOLNÝ, 1982). 

Provádí se na definitivním tvaru objektu. Vlastní návrh biologické rekultivace 

vychází z průzkumu ekologických charakteristik lokality a stanoviště, stanovení cíle 

rekultivace, ze stanovení metodiky způsobu výsadby, kultivace a druhového složení 

použitých rostlin (STALMACHOVÁ 1996). 

Za biologickou rekultivaci lze považovat: 

a) biotechnická opatření, 

b) speciální osevní postupy a speciální postupy zemědělské rekultivace, 

c) lesotechnická opatření, 

d) sadovnicko-krajinářská opatření,  

e) výsadby a ošetřování odpovídajícího sadebního materiálu 

V průběhu biologické rekultivace dochází v půdotvorných substrátech ke 

změnám fyzikálních vlastností, vodního režimu, chemických, biochemických a 

mikrobiologických vlastností. Rozhodujícím činitelem pro úspěšnou biologickou 

rekultivaci je organické hnojení (VÁŇA,2012). 

Cílem rekultivace je dosažení zdravotně hygienické nezávadnosti 

antropogenního tvaru reliéfu, jeho zapojení do okolní krajiny a hospodářská 

využitelnost (STALMACHOVÁ, 1996). 

Podle typu hospodářské využitelnosti jsou trvalé biologické rekultivace 

rozdělovány na:  

1. zemědělské 

2. lesnické 

3. vodohospodářské  
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4. ostatní rekultivace 

Zemědělská rekultivace: 

Tato rekultivace byla často využívaná před rokem 1990. V současné době se 

realizuje velmi zřídka z důvodů velké ekonomické náročnosti (TOBOLOVÁ, 2009). 

Zemědělská rekultivace je záležitostí, která je značně složitá a náročná 

z hlediska technické přípravy stanovišť, ale také je složitá po stránce finanční. Tato 

metoda je velice úzce spjata se zákonem číslo 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 

půdního fondu, který má za úkol ukládat povinnosti těžařům, aby zajistili před 

zahájením těžby na veškeré odnímané zemědělské půdě oddělenou skrývku kulturních 

vrstev půdy a jejich deponii do doby následného využití rekultivace 

(JAVORSKÁ,Zákon334/1992 Sb.) 

Cílem je navrácení života devastované plochy a dosažení stabilizovaného 

sklizňového efektu.  

 

Rozlišují se dva základní technologické postupy zemědělské rekultivace (ŠTÝS, 

1995) :  

1) Přímá rekultivace výsypek – technicky i časově náročný způsob, který dostatečně 

nezaručuje intenzivní zemědělskou výrobu. Uplatnění tohoto postupu se postatě 

nevyskytuje.  

2) Nepřímá rekultivace výsypek – realizace probíhá v lokalitách sloužících intenzivní 

zemědělské produkci. Povrch výsypky je především ornice – v půlmetrové vrstvě – 

tato je ještě před záborem pozemku pro těžbu separována a na výsypku poté 

navážena. Na těchto půdách je během 5. až 8. let uskutečňován meliorační osevní 

cyklus.  

Lesnická rekultivace 
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Zalesňování je základní metodou rekultivace území ovlivněných těžbou 

nerostných surovin. Podílí se na obnově ekologických, ale také mimoekonomických a 

ekonomických funkcí devastované krajiny (TOBOLOVÁ, 2009). 

Lesnická rekultivace probíhá u pozemků, které jsou dotčeny takovými poklesy, 

že při nich nedojde pro rostlinstvo ke škodlivému zvýšení hladiny podzemní vody. Tato 

metoda se provádí podobným způsobem jako při běžných zalesňovacích pracích. Je 

prioritou rekultivačního procesu vzhledem k ochranným funkcím v oblasti, kde se musí 

udržet ekologická stabilita. To platí především z hlediska krajinotvorného, estetického a 

protierozního. Dbá se také na hygienické, filtrační účinky, regulaci vodního režimu a 

tlumení hluku aj. Zalesňování odvalů hlušin vyžaduje specifický přístup, zejména při 

volbě druhu a jakosti sazenic a způsobu výsadby. Po výsadbě následuje ošetřování 

sazenic a vylepšování míst, dojde-li k uhynutí jedinců (ŠTÝS, 1981). 

Zakládání lesních porostů je velice složitý proces zalesňování. Vznikající lesní 

porosty jsou zařazeny podle lesního zákona do kategorie ochranných lesů, eventuálně 

do lesů zvláštního určení. Lesní porosty mají funkci úpravy klimatických a 

vodohospodárných poměrů rekultivované krajiny, usměrňují půdotvorný proces a 

omezují účinky eroze ve svažitých terénech. Mají také funkci sociální, jako je vytváření 

příměstských lesů, rekreační a oddychovou (KRYL,2002). 

Rekultivace vodohospodářská 

Vodohospodářská rekultivace představuje tvorbu nového vodního režimu 

rekultivované krajiny formou stavebně-technických opatření. Hydrické rekultivace jsou 

v současné době v mnoha případech nedílnou součástí každého plánu sanace a 

rekultivace (JAVORSKÁ, 2009). 

Své uplatnění nachází především ve vnitřních výsypkách lomů, ale také na 

vnějších výsypkách, ve zbytkových jámách i na plochách devastovaných hlubinnou 

těžbou. 

Mezi vodohospodářské rekultivace patří: 
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a) nádrže na horních hranách nebo plochách jednotlivých výsypek a odvalů, 

b) nádrže ve zbytkových jámách, 

c) zvodnělé poklesové kotliny jako přírodní typy vodních ploch. 

Vodohospodářský význam vodních ploch je dán možností využití akumulovanou 

vodou pro zemědělství, jako zdroj užitkové vody, regulaci vodního režimu v území a 

podobně. Rekreačně – estetický význam je využíván vhodně ozeleněných 

vodohospodářských staveb pro krátkodobou rekreaci, rybolov a podobně 

(STALMACHOVÁ,1996). 

Ostatní rekultivace 

Mezi ostatní způsoby rekultivace lze zařadit zejména plochy, které nemají 

sloužit prioritně k hospodářskému účelu, ale slouží k posílení systému ekologické 

stability. Tyto plochy musí tvořit jen dílčí část každé kulturní krajiny, při krajinném 

plánování nezabírající rozhodující výměru, ale doplňují mozaiku krajinných prvků 

(TOBOLOVÁ, 2009). 

Plochy, které vzniknou touto činností, jsou zejména funkční a rekreační zelení se 

zpevněnými komunikacemi a manipulačními plochami. Jedná se o zeleň ve sportovních a 

rekreačních zónách, zeleň podél vodních toků a nádrží, zeleň polních lesíků, zeleň 

sukcesních ploch, zeleň podél cest a komunikací, zeleň ochranných lesních pásů, 

rekreačních a sportovní plochy (auto kempy, pláže, hřiště) a plochy pro komerční využití 

(tyto jsou navrhovány na stabilně vhodných, těžbou nedotčených plochách a to v blízkosti 

aglomerací dle požadavků správních orgánů) (ČERMÁK, 1995). 

Zrekultivovaná půda by měla mít tyto vlastnosti (VÁŇA, 2012): 

a) neutrální pH,  

b) dobrou zásobu přístupných forem draslíku a fosforu,  

c) dobrý obsah humusu (s poměrem C:N cca 15:1),  



Renáta Najdková: Analýza vegetace vybraných odvalů v DP dolu Paskov 

 

2012  13 

d) příznivou propustnost pro vodu,  

e) uspokojivé technologické vlastnosti (ve vztahu k obdělávání),  

f) neměla by obsahovat nadlimitní množství cizorodých látek, zejména 

těžkých kovů  

g) a nízkou fytotoxicitu. 

2. Charakteristika vybraných odvalů 

2.1. Vymezení studovaných lokalit 

Studované plochy se nacházejí v lokalitě Paskov, Hrabová, Vratimov a Řepiště 

na Frýdecko – Místecku a Ostravsku. Jedná se o rekultivované a nerekultivované 

hlušinové odvaly (D, D1 a D2) v dobývacím území dolů Paskov. 

Prvním stanovištěm je hlušinou zavezený a rekultivovaný odval D2 („B“) o 

přibližné velikosti 12,54 hektarů. Nachází se na jižním okraji k.ú. Hrabová s přesahem do 

k.ú. Paskov. Území bylo původně součástí nivy Ostravice. Na temeni odvalu je umístěná 

havarijní nádrž flotačních hlušin. Nachází se zde mladá výsadba dřevin v pravidelném 

sponu. Západní třetina (rezervní nádrž flotačních hlušin) je nevyužívána a porostlá 

vícepatrovými nálety dřevin s bylinným patrem. Svahy jsou biologicky rekultivovány. 

Druhým stanovištěm je rekultivovaný odval D1 („A“) o celkové ploše 9,68 ha. 

Odval D1 se nachází v návaznosti na Důl Paskov na severním okraji katastru, prostor byl 

původně součástí levostranné nivy Ostravice. Na temeni odvalu byla provedena technická 

rekultivace. Temeno bylo tvarováno do roviny. Jeho 2/3 byly překryty zeminou a jsou 

biologicky rekultivovány výsadbou dřevin a jižní 1/3 je využívána jako mezideponie a 

manipulační plocha. V roce 2010 bylo provedeno dotvarování, úprava, ozelenění svahů 

odvalu a výsadba nové zeleně (PASTRŇÁK, LATOVÁ, 2000; MACHÁČEK, 

KOUTECKÁ, POLÁŠEK, 2007). 



Renáta Najdková: Analýza vegetace vybraných odvalů v DP dolu Paskov 

 

2012  14 

Třetí stanoviště je hlušinová halda, rekultivovaná pouze na západní a jižní 

straně. Velikost je asi 54,9 hektarů. Odval D se nachází v severní částí k.ú. Řepiště, při 

hranici s k.ú. Vratimov, v místní části Zaryje. Odval se nachází při pravém břehu Ostravice. 

Odval převyšuje okolní terén o cca 40 m. V součastné době probíhají přípravné práce na 

rozšiřování odvalu a navýšení temene odvalu na kótu + 310 m.n.m (ŠMOLKA, 2007).  

Stanoviště jsou vyznačeny v leteckém snímku lokality (viz Obr. č.1).  

 

 

↑S 1:5000 

Obrázek 1:Lokality dolu Paskov (http://geoportal.cuzk.cz/) 
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2.2. Přírodní podmínky  

Geografická charakteristika 

Důl Paskov se nachází na Severní Moravě v jižní části ostravsko-karvinské 

pánve a tvoří ji areál Paskov, Řepiště a Nová Bělá (http://www.diamo.cz). 

 

 

Obrázek 2: Lokalita Paskov (http://www.1188.cz) 

 

Geologické poměry  

Území se nachází z regionálního hlediska v Českém masivu v kvarterské oblasti. 

Český masiv je konsolidovaným zbytkem variského horstva vyvrásněného při variské 

orogenezi pohybem litosférických desek. Vznikl v nejmladší době nazývané 

kenozoikum v údobí kvartéru neboli čtvrtohor. (http://www.pod.cz). 

Oblast Paskova a Řepišť je lokalizována v jihozápadní části hornoslezské pánve, 

ve které jsou situována ložiska černého uhlí karbonského stáří. Karbonské pohoří se v 
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katastru Paskova nachází v hloubce 250-800 m a je překryto mladšími geologickými 

útvary (KYSELOVÁ,2011). 

Geomorfologie území 

Z geomorfologického hlediska území spadá do provincie Západních Karpat.  

 

Systém: Alpsko-Himalájský systém 

Subsystém: Karpaty 

Provincie: Západní Karpaty 

Subprovincie: Vněkarpatské sníženiny 

Oblast: Severní vněkarpatské sníženiny 

Celek: Ostravská pánev 

Okrsek: Ostravská niva 

 

Soustava Vněkarpatských sníženin odděluje členitý pahorkatinný, vrchovinný a 

středohorský georeliéf Vnějších Západních Karpat od České vysočiny. Ze Západních 

Vněkarpatských sníženin zasahuje do kraje celek Moravská brána a ze Severních pak 

celek Ostravská pánev. Podcelek Ostravská pánev náleží k Severním Vněkarpatským 

sníženinám. Ostravská pánev je převážně budována kvartérními, v aluviích větších 

vodních toků i neogenními sedimenty – glacifluviálními štěrky a písky, případně 

smíšeným materiálem morén, které jsou většinou ryty pláštěm nevápnitých, často 

pseudoglejových sprašových hlín. 

Dosti velký rozsah mají sedimenty nivní a podél vodních toků štěrkopískové 

terasy. Hlubší geologické struktury jsou tvořeny horninami uhlonosného karbonu. 

Vlivem antropogenní přeměny však na mnoha místech převládají na povrchu 

antropogenní sedimenty (WEISSMANOVÁ, 2004, DEMEK, 2006). 
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Obrázek 3:Geomorfologické členění (WEISSMANNOVÁ,2004) 
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Klimatické poměry 

Podle E. Quitta (1971) řadíme posuzované území do klimatické oblasti MT 10 – 

mírně teplá oblast, kterou lze slovně charakterizovat dlouhým létem, teplým a mírně 

suchým, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým 

podzimem, krátkou zimou mírně teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. Průměrná roční teplota vzduchu za období 1901 až 1950 je 8,6°C. 

Nejchladnějším měsícem je leden s průměrnou teplotou -2°C, nejteplejším červenec s 

průměrnou teplotou 18,7°C. Dlouhodobý srážkový průměr za léta 1901-1950 je 769 mm, 

průměrný roční výpar vody je 542 mm vody (MACHÁČEK, 2005). 
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Obrázek 4:Klimatické oblasti (WEISSMANNOVÁ,2004) 

Podle Köppenovy klasifikace spadá území do podtypu Cfb: C – mírně teplé 

klima, f-rovnoměrné rozložení srážek během roku, b- s teplým létem.  

Klasifikace je utvořena podle rozložení teplot vzduchu a atmosférických srážek 

ve vztahu k vegetaci, kterou také původně Köppen ke klasifikaci použil (http://koeppen-

geiger.vu-wien.). 
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Obrázek 5: Mapa klasifikace světového klimatu podle Köppen-Geiger 

Hydrologické poměry 

Vodní soustava náleží k Baltskému moři a k povodí Ostravice. 

Ostravice je v celé délce průtoku regulována a předělena několika stupni 

obdobně jako říčka Olešná, která se připojuje jako levý přítok Ostravice v severní části 

obce Paskov. (http://www.obec-paskov.cz.). 

Podzemní voda se v nivní části váže na kolektor tvořený fluviálními štěrky 

údolní terasy Ostravice. Kolektor je zespoda ohraničen nepropustným předkvarterním 

podložím a shora poloizolátorem – vrstvou náplavových hlín. Hladina podzemní vody 

je volná až mírně napjatá a nachází se těsně pod povrchem.  

Odval „D“ byl budován převážně přímo na povrch štěrkové vrstvy, proto zde po 

atmosférických srážkách dochází k přímému průsaku do kolektorového prostředí. 

Odvaly v závislosti na své velké hmotnosti a tlaku na podloží vytlačují, v 

oblastech s vysokou hladinou spodní vody, vodu do svrchních částí odvalu. V hloubce 
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cca 25-30 cm je často možné pozorovat zónu nasycení vodou. (STALMACHOVÁ, 

1996) 

Pedologické poměry 

Půdu lze chápat jako samostatný přírodně historický útvar, který vznikl 

v důsledku komplexního působení vnějších činitelů (klima, biologický faktor, podzemní 

voda) na mateční horninu v určitém čase. Geologický i biologický koloběh látek se 

vzájemně prolínají a jejich výsledným přirozeným projevem je půdotvorný proces, 

jehož kvalita je závislá na půdotvorných faktorech a podmínkách, ve kterých se půda 

vyvíjí (NAJDKOVÁ,2010, http://www.pmo.cz). 

Území Dolu Paskov leží v oblasti fluvizemí, které jsou vázaný na nevápnité 

nivní uloženiny. Na nivních sedimentech leží zejména nivní půdy glejové středně těžké 

až těžké. Na zamokřených sprašových hlínách terasy Odry vznikly kvalitní hnědozemě 

oglejené a ilimerizované oglejené půdy (KYSELOVÁ,2011). 

 

2.3. Územní systém ekologické stability 

Zájmové území se nachází v dobývacím prostoru Paskov. Odval D Dolu Paskov 

leží mezi dvěma významnými prvky „Územního systému ekologické stability“(ÚSES). 

Po pravé straně odvalu se nachází regionální biocentrum Zaryje a vlevo nadregionální 

biokoridor řeka Ostravice. Regionální biocentrum poř. č. 326, Zaryje Paskov zahrnuje i 

plochy odvalu D1 a odvalu D2.  Podél řeky Ostravice ve směru severo-jižním vede trasa 

vodního a lužního ekosystému. Ve směru západo-východním umožňuje migraci bioty 

dubového vegetačního stupně mezi regionálním biocentrem Lipina na k.ú. Nová Běla a 

regionálním biocentrem Bučina na k.ú. Radvanice a Bartovice.(LATOVÁ,2002). 

2.4. Potenciální přirozená vegetace 

Zájmové území by bylo bez ovlivnění antropickou činností převážně porostlé 

společenstvy dubových bučin asociace Carici brizoidis - Quercetum s ostřicí 
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třeslicovitou (Carex briziodes). V nivách toků se vyvinula společenstva lužních lesů 

svazu Alnion incana, základní vegetační jednotka 1 – Střemchová jasenina (olšina) 

asociace Pruno-Fraxinetum místy v kombinaci s bažinnými olšinami svazu  Alnion 

glutinosae. Ve vlhkých nivách přítoků řeky Ostravice byly přítomny křoviny svazu 

Salicion triandrae a podél samotné Ostravice křoviny svazu Salicin alba.  

V přirozené vegetaci se v severní a severovýchodní části bioregionu místy 

uplatňují zbytky vlhkých luk svazu Magnocaricion slete, na něž navazují mokřadní 

společenstva svazu Oenanthion aquaticae, Cicution virosae  a rákosiny svazu 

Phragmition communis . V litorálu mělkých rybníků byla zaznamenána vegetace svazu 

Littirellion uniflorae. Ve vodní vegetaci převládají početné cenózy vodních rostlin 

svazů Nymphaeion alba (Nymphoidetum peltatae) a Lemnion minoris .  

Flóra je uniformní, relativně chudá s převahou lužních, mokřadních, bažinných a 

vodních, druhů. Vliv karpatských pohoří je jen málo zřetelný, reprezentuje jej např. 

Zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thaliotroides), pryšec mandloňolistý (Tithymalus 

amygdaloides), svízelka lysá (Cruciata glabra), Svízel schutesův (Galium schultesii), a 

Šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa) (NEUHÄUSLOVÁ 1998, CULEK 1996). 

  

2.5. REKULTIVACE ODVALŮ 

Odval „D“ nemá ještě svou finální podobu, jelikož je důl Staříč ještě činný a 

dosud zůstává jako součást Úpravárenského komplexu odvalového a kalového 

hospodářství OKD, a.s.  Dolu Paskov. 

Odval jako mezičlánek se výškově upravuje tak, že ve směru pohledu krajina 

naváže na říční nivu a vygraduje pozvolna do stanovené výše, korespondující s lesními 

pozemky na východě území. Územní plán v této souvislosti navrhuje, v souladu s ÚSES 

lokální biokoridor spojující les Zaryje s Novým lesem a s Řepišťským lesem a dále 

prostorů po těžbě. Výšková gradace dokumentuje nutnost závěrečné variabilní 

modelace temene odvalu pro záruku „přirozeného přechodu do lesní vyvýšeniny 
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Zaryje“. Výšky odvalů D1 a D2 jsou pro navazující okolní krajinu přijatelné ve snížené 

poloze nejen vůči samotnému odvalu D, ale zejména vůči rovinatým terénům katastrů 

Hrabová a historický významné lokalitě „Na rybnících“(dnešní Pilíky). Podél západní 

strany odvalu D vznikla v roce 2010 cyklostezka spojující Frýdek – Místek s Ostravou. 

V budoucnu se počítá s využitím nynějších komunikací jako turistických přístupových 

komunikací a cyklistických stezek. V plánu je také prosadit myšlenku výstavby dřevěné 

rozhledny, nebo odpočinková místa opatřená lavičkami (LATOVÁ,2002). 

3. Analýza vegetace vybraných odvalů 

3.1. Metodika práce 

Analýza vegetace spočívala v inventarizaci flóry, kde jsem navázala na svou 

bakalářskou prácí a také byla prováděna pomocí zápisu fytocenologických snímků pro 

jednotlivé plochy v časových etapách – červenec 2010, srpen 2010, říjen 2010, březen 

2011, srpen 2011, září 2011 a duben 2012.  

Výběr studijních ploch na jednotlivých stanovištích 

Studium rostlinných společenstev jsem prováděla na 8 vymezených 

reprezentativních ploškách, které jsou umístěný na stanovištích D a D2. Reprezentativní 

plochy byly vybrány objektivně – náhodným rozmístěním ploch v území. Z důvodů 

prováděných technických prací byl omezen vstup na odvaly D a D1 („A“), proto byla 

zvolena i inventarizace vegetace na těchto dvou stanovištích. Plochy jsem volila na 

nerekultivovaných a rekultivovaných stanovištích, a to s navážkou a bez navážky 

zeminy. 

Zaznamenání vegetace spočívalo v pochůzkách na vymezených studijních 

plochách s pozorováním v daném časovém období, určováním pokryvnosti a 

zaznamenáváním jednotlivých druhů rostlin. Vegetaci jsem zaznamenávala do 

vegetačních snímků přehledně, tak aby vyhodnocování snímků bylo co nejsnadnější a 

nevznikaly nežádoucí chyby. 
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Ke každému snímku jsem zapsala lokalitu, velikost plochy, svažitost, expozici 

svahu a datum, potom jsem prováděla vlastní fytocenologickou analýzu a zápisy do 

fytocenologických snímků. Snímky byly postupně doplňovány o další druhy v různých 

časových etapách. Totéž jsem prováděla i při inventarizaci vegetace. 

3.2. Metoda zpracování a vyhodnocování 

fytocenologických dat 

Fytocenologické snímky i snímky inventarizace jsem zaznamenávala podle 

pravidel curyšsko-montpellierské školy (BRAUN-BLANQUET, 1964). Pomocí 

publikací Naše květiny (DEYHL, HÍSEK, 2001), Stromy a keře (HECKER,2009) a Klíč 

ke květeně ČR (KUBÁT et.al,2002) jsem determinovala druhy rostlin. Pro hodnocení 

stratifikace porostu jsem použila  Braun - Blanquetova stupnice (tabulka č.1). Početnost 

a pokryvnost jednotlivých populací na analyzované ploše jsem klasifikovala podle  

Braun-Blanquetovou stupnici new (tab.2).   

 

Tabulka 1: Stratifikace porostu podle Braun – Blanqueta (Slavíková, 1986) 

E0 mechové patro (0,10 m a nižší) 

 Ej

uv 

semenáčky stromů a keřů 

 E1 bylinné patro (0,10 – 1 m) 

 
E2 keřové patro (1 – 3 m) 

 
E3 stromové patro (3 m a vyšší) 

 
 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Braun-Blanquetova_stupnice_new&action=edit&redlink=1
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Tabulka 2: Braun-Blanquetova kombinovaná stupnice abundance a dominance ( http://fle.czu.cz) 

 

r 1-2 jedinci s nepatrnou pokryvností 

+ pokryvnost pod 1% plochy 

1 pokryvnost 1 až 5 % plochy 

2m pokryvnost kolem 5 % plochy 

2a pokryvnost 5 až 15 % plochy 

2b pokryvnost 15 až 25 % plochy 

3 pokryvnost 25-50 % plochy 

4 pokryvnost 50 až 70 % plochy 

5 pokryvnost 75 % až 100 % plochy 

 

 

Druhy fytocenologických a inventarizačních snímků společně s jejich pokryvností 

byly zapsaný do elektronické podoby pomocí databázového programu TURBOVEG 2.0 

(HENNEKENS & SCHAMINÉE,2001). Analýza fytocenologických dat byla zpracována 

programem JUICE (TICHÝ, 2012). V databázi JUICE bylo vyhodnoceno Shannon-Wiener 

Index, Evenness, diagnostické druhy, konstantní druhy a dominantní druhy uvedeny 

v kapitole 4. Dále také Ellenbergovy hodnoty uvedené v příloze č. 2. Pomocí publikací 

Katalog biotopů české republiky (CHYTRÝ, 2001), Přehled vegetace České republiky 

(MORAVEC, 2000), Fytocenologie (MORAVEC et al. 1994) a Vegetace ČR 

(CHYTRÝ, 2009) byly vymezeny a popsány rostlinné společenstva. 

 

Seznam nalezených rostlinných druhů  

Veškeré nalezené rostlinné druhy přiřazené k jednotlivým fytocenologickým a 

inventarizačním snímkům, včetně stratifikace porostu a pokryvnosti, jsou uvedeny 

v příloze č. 1 a č. 2 
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4. Analýza vegetace studijních ploch pomocí 

fytocenologických snímků 

4.1. odval D2 („B“) 

 

↑S 1:5000 

Obrázek 6: Jednotlivé snímky odvalu D2 (http://www.mapy.cz) 
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Snímek č. 1 

 

Obrázek 7: Snímek č.1 na lokalitě D2 (foto Najdková,2012) 

 

Popis stanoviště: na hlušině  

GPS souřadnice: 49° 45‘ 102“ N, 18° 17‘ 839“ E 

Expozice: V 

Nadmořská výška: 282 m 

Plocha snímku (m
2
): 20.00 

Inklinace: 0° 

Datum: 11.8 2011  

Pokryvnost celková (%): 70  
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Pokryvnost stromové patro (%): 0 

Pokryvnost keřové patro (%): 5 

Shannon-Wiener Index*: 1.85 

Evenness**: 0.65 

* Shannonův index diverzity - charakteristika, která v jednom údaji shrnuje informaci 

o počtu druhů a velikosti jejich populace na lokalitě. Hodnoty v ekologických datech 

jsou většinou v rozmezí 1,5 - 3,5 

** Evennes (vyrovnanost) -  vyjadřuje relativní zastoupení jednotlivých druhů ve 

vzorku (nejvyšších hodnot dosahuje při rovnoměrném relativním zastoupení všech 

druhů) 

 

Třída Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex  von Rochow 1951 

Svaz Dauco-Melilotion a Agropyro-Rumicion crispi  Görs1966, KOPECKÝ 

1982 

Os. Tussilago farfara 

Analýza synoptické tabulky (Výstup z databáze JUICE) 

 

Diagnostické druhy: Fagus sylvatica [4] 100.0, Populus x canadensis [4] 

100.0, Robinia pseudacacia [4] 100.0; Cirsium arvense [6] 100.0, Festuca pratensis 

agg. [6] 100.0, Hypochaeris radicata [6] 100.0, Lotus corniculatus [6] 100.0, Phalaris 

arundinacea [6] 65.5, Poa annua agg. [6] 100.0, Reynoutria japonica [6] 100.0, 

Tanacetum vulgare [6] 37.8, Trifolium repens [6] 65.5, Vicia cracca agg. [6] 65.5; 

Salix alba [7] 100.0, Tilia cordata [7] 100.0  

Konstantní druhy: Fagus sylvatica [4] 100, Populus x canadensis [4] 100, 

Robinia pseudacacia [4] 100; Cirsium arvense [6] 100, Festuca pratensis agg. [6] 100, 
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Hypochaeris radicata [6] 100, Lotus corniculatus [6] 100, Phalaris arundinacea [6] 

100, Poa annua agg. [6] 100, Reynoutria japonica [6] 100, Solidago canadensis [6] 

100, Tanacetum vulgare [6] 100, Trifolium repens [6] 100, Tussilago farfara [6] 100, 

Vicia cracca agg. [6] 100; Salix alba [7] 100, Tilia cordata [7] 100  

Dominantní druhy: Lotus corniculatus [6] 100, Trifolium repens [6] 100, 

Tussilago farfara [6] 100  

 

Snímek č.2  

 

Obrázek 8: Snímek č.2  na odvalu D2 (foto Najdková, 2012) 

Popis stanoviště: plocha od vyježděného rigolu, vlhčí na vysypané hlušině tmavé 

barvy s obsahem uhlí (kalu) 

GPS souřadnice: 49° 45‘ 195“ N, 18° 17‘ 900“ E 



Renáta Najdková: Analýza vegetace vybraných odvalů v DP dolu Paskov 

 

2012  30 

Expozice: SV 

Nadmořská výška: 282 m 

Plocha snímku (m
2
): 16.00 

Inklinace: 70° 

Datum: 11. 8. 2011  

Pokryvnost celková (%): 55 

Pokryvnost stromové patro (%): 4 

Pokryvnost keřové patro (%): 2 

Shannon-Wiener Index: 2.92 

Evenness: 0.89 

Třída: Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex  von Rochow 1951 

Řád: Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. ex Klika et Hadač 1944 em. Görs 

1966 

Svaz: Dauco-Melilotion Görs1966 

As. Tanaceto-Artemisietum vulgaris BR.-Bl. 1949 

 

Analýza synoptické tabulky (Výstup z databáze JUICE) 

 

Diagnostické druhy: Alnus glutinosa [1] 100.0, Betula pendula [1] 37.8, 

Populus x canadensis [1] 65.5; Acer pseudoplatanus [4] 100.0, Cornus sanguinea [4] 

65.5; Artemisia vulgaris agg. [6] 100.0, Calamagrostis epigejos [6] 48.8, Centaurea 

jacea [6] 100.0, Conyza canadensis [6] 48.8, Crepis biennis [6] 65.5, Daucus carota 

[6] 65.5, Equisetum arvense [6] 65.5, Fragaria vesca [6] 100.0, Leontodon species [6] 
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100.0, Medicago lupulina [6] 65.5, Melilotus albus [6] 65.5, Oenothera biennis agg. 

[6] 65.5, Rumex obtusifolius [6] 100.0, Symphytum officinale agg. [6] 100.0, 

Tanacetum vulgare [6] 37.8, Vicia cracca agg. [6] 65.5; Betula pendula [7] 100.0, 

Carpinus betulus [7] 100.0, Rubus caesius [7] 100.0  

Konstantní druhy: Alnus glutinosa [1] 100, Betula pendula [1] 100, Populus x 

canadensis [1] 100; Acer pseudoplatanus [4] 100, Cornus sanguinea [4] 100; 

Artemisia vulgaris agg. [6] 100, Calamagrostis epigejos [6] 100, Centaurea jacea [6] 

100, Conyza canadensis [6] 100, Crepis biennis [6] 100, Daucus carota [6] 100, 

Equisetum arvense [6] 100, Eupatorium cannabinum [6] 100, Fragaria vesca [6] 100, 

Leontodon species [6] 100, Medicago lupulina [6] 100, Melilotus albus [6] 100, 

Oenothera biennis agg. [6] 100, Rumex obtusifolius [6] 100, Solidago canadensis [6] 

100, Symphytum officinale agg. [6] 100, Tanacetum vulgare [6] 100, Tussilago farfara 

[6] 100, Vicia cracca agg. [6] 100; Betula pendula [7] 100, Carpinus betulus [7] 100, 

Rubus caesius [7] 100  

Dominantní druhy: 
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Snímek č. 3 

 

Obrázek 9:snímek č.3 na odvalu D2 (foto Najdková,2012) 

Popis stanoviště: hodně porostlý svah, přirozený podrost s dosazováním 

GPS souřadnice: 49° 45‘ 214“ N, 18° 17‘ 846“ E 

Expozice: S  

Nadmořská výška: 282 m 

Plocha snímku (m
2
): 100.00 

Inklinace: 45° 

Datum: 11. 8. 2011  

Pokryvnost celková (%): 90 

Pokryvnost stromové patro (%): 20 
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Pokryvnost keřové patro (%): 60 

Shannon-Wiener Index: 2.78 

Evenness: 0.98 

Třída: Querco-Fagetea -  Blanquet et Vlieger in Vlieger 1937 

Řád: Fagetelia Sylvaticae  -  Pawlowski,Skolowski et Wallisch 1928 

Svaz. Tilio-Acerion Klika 1955 

Analýza synoptické tabulky (Výstup z databáze JUICE) 

 

Diagnostické druhy: Tilia cordata [1] 100.0; Cornus alba [4] 100.0, Cornus 

sanguinea [4] 65.5, Crataegus monogyna [4] 100.0, Frangula alnus [4] 100.0, Rubus 

caesius [4] 48.8; Ligustrum vulgare [5] 100.0, Quercus robur [5] 100.0, Rosa canina 

agg. [5] 100.0, Viburnum opulus [5] 100.0; Dryopteris filix-mas agg. [6] 100.0, Poa 

nemoralis agg. [6] 100.0, Trifolium pratense [6] 100.0, Vicia tetrasperma [6] 100.0; 

Quercus robur [7] 100.0  

Konstantní druhy: Tilia cordata [1] 100; Cornus alba [4] 100, Cornus 

sanguinea [4] 100, Crataegus monogyna [4] 100, Frangula alnus [4] 100, Rubus 

caesius [4] 100; Ligustrum vulgare [5] 100, Quercus robur [5] 100, Rosa canina agg. 

[5] 100, Viburnum opulus [5] 100; Dryopteris filix-mas agg. [6] 100, Eupatorium 

cannabinum [6] 100, Poa nemoralis agg. [6] 100, Trifolium pratense [6] 100, 

Tussilago farfara [6] 100, Vicia tetrasperma [6] 100; Quercus robur [7] 100  

Dominantní druhy: 
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Snímek č. 4 

 

Obrázek 10: Snímek na odvalu D2 (foto Najdková,2011) 

 

Popis stanoviště: vlhká stanoviště  

GPS souřadnice: 49° 45‘ 140“ N, 18° 17‘ 677“ E 

Expozice: 0  

Nadmořská výška: 282 m 

Plocha snímku (m
2
): 100.00 

Inklinace: 0° 

Datum: 11. 8. 2011  

Pokryvnost celková (%): 80 
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Pokryvnost stromové patro (%): 10 

Pokryvnost keřové patro (%): 2 

Shannon-Wiener Index: 2.44 

Evenness: 0.98 

Třída: Phragmiti-magnocaricetea - Klika in Klika et Novák 1941 

Řád: Phragmitetalia - Koch 1926, 

Svaz: Phragmition australis  - Koch 1926 

Asociace:  Phragmitetum australis - Savič 1926  

Analýza synoptické tabulky (Výstup z databáze JUICE) 

 

Diagnostické druhy: Betula pendula [1] 37.8, Populus x canadensis [1] 65.5; 

Rubus caesius [4] 48.8; Conyza canadensis [6] 48.8, Crepis biennis [6] 65.5, Daucus 

carota [6] 65.5, Erigeron annuus [6] 100.0, Phragmites australis [6] 65.5, Tanacetum 

vulgare [6] 37.8  

Konstantní druhy: Betula pendula [1] 100, Populus x canadensis [1] 100; 

Rubus caesius [4] 100; Conyza canadensis [6] 100, Crepis biennis [6] 100, Daucus 

carota [6] 100, Erigeron annuus [6] 100, Eupatorium cannabinum [6] 100, Phragmites 

australis [6] 100, Solidago canadensis [6] 100, Tanacetum vulgare [6] 100, Tussilago 

farfara [6] 100  

Dominantní druhy: 
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4.2. Odval D  

 

                            ↑S     1:1000 

Obrázek 11: Jednotlivé snímky odvalu D (http://www.mapy.cz) 
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Snímek č.5 

 

Obrázek 12: Snímek č.5 na odvalu D (foto Najdková,2012) 

Popis stanoviště: vlhké stanoviště 

GPS souřadnice: 49° 45‘ 44“ N, 18° 17‘ 59“ E 

Expozice: 0 

Nadmořská výška: 310 m 

Plocha snímku (m
2
): 100.00 

Inklinace: 0° 

Datum: 27. 8. 2011  

Pokryvnost celková (%): 75 

Pokryvnost stromové patro (%): 0 
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Pokryvnost keřové patro (%): 5 

Shannon-Wiener Index: 2.37 

Evenness: 0.85 

Třída Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946 

Svaz  Eleocharition ovatae Philippi 1968 

Asociace: Cypero fusci-Juncetum bufonii (Felföldy 1942) Soó et Csőrös 1949 

Analýza synoptické tabulky (Výstup z databáze JUICE) 

 

Diagnostické druhy: Salix alba [4] 100.0; Conyza canadensis [6] 48.8, 

Dipsacus fullonum [6] 100.0, Echinochloa crus-galli [6] 100.0, Juncus bufonius agg. 

[6] 100.0, Juncus conglomeratus [6] 65.5, Mentha longifolia [6] 100.0, Phalaris 

arundinacea [6] 65.5, Phragmites australis [6] 65.5, Prunella vulgaris [6] 100.0, 

Rumex species [6] 100.0, Solidago gigantea [6] 100.0, Tanacetum vulgare [6] 37.8, 

Trifolium repens [6] 65.5, Veronica chamaedrys agg. [6] 100.0  

Konstantní druhy: Salix alba [4] 100; Conyza canadensis [6] 100, Dipsacus 

fullonum [6] 100, Echinochloa crus-galli [6] 100, Juncus bufonius agg. [6] 100, Juncus 

conglomeratus [6] 100, Mentha longifolia [6] 100, Phalaris arundinacea [6] 100, 

Phragmites australis [6] 100, Prunella vulgaris [6] 100, Rumex species [6] 100, 

Solidago gigantea [6] 100, Tanacetum vulgare [6] 100, Trifolium repens [6] 100, 

Tussilago farfara [6] 100, Veronica chamaedrys agg. [6] 100  

Dominantní druhy: 
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Snímek č. 6 

 

Obrázek 13: Snímek č.6 na odvalu D (foto Najdková,2012) 

  Popis stanoviště: nahoře bez zeminy  

GPS souřadnice: 49° 44‘ 52“ N, 18° 18‘06 “ E 

Expozice: 0 

Nadmořská výška: 300 m 

Plocha snímku (m
2
): 100.00 

Inklinace: 0° 

Datum: 27. 8. 2011  

Pokryvnost celková (%): 53 

Pokryvnost stromové patro (%): 0 
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Pokryvnost keřové patro (%): 0 

Shannon-Wiener Index: 1.25 

Evenness: 0.90 

Třída: Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex  von Rochow 1951  

Řád: Onopordetalia acanthii a Sisymbrietalia- Br.-Bl. et R.Tx.,Görs 1966 

Odvozené společenstvo: Epilobium dodonaei Kopecký 1978 

Analýza synoptické tabulky (Výstup z databáze JUICE) 

 

Diagnostické druhy: Atriplex patula [6] 100.0, Epilobium dodonaei [6] 100.0, 

Oenothera biennis agg. [6] 65.5  

Konstantní druhy: Atriplex patula [6] 100, Epilobium dodonaei [6] 100, 

Eupatorium cannabinum [6] 100, Oenothera biennis agg. [6] 100  

Dominantní druhy: 
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Snímek č. 7 

 

Obrázek 14:Snímek č.14 na odvalu D (foto Najdková, 2012) 

Popis stanoviště: na hlušině, okraj odvalu 

GPS souřadnice: 49° 44‘ 53,43“ N, 18° 18‘ 14,62“ E 

Expozice: S  

Nadmořská výška: 299 m 

Plocha snímku (m
2
): 16.00 

Inklinace: 2° 

Datum: 27. 8. 2011  

Pokryvnost celková (%): 80 

Pokryvnost stromové patro (%): 1 
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Pokryvnost keřové patro (%): 3 

Shannon-Wiener Index: 2.20 

Evenness: 0.95 

Třída: Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex  von Rochow 1951 

Řád: Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. ex Klika et Hadač 1944 em. Görs 1966 

Odvozené společenstvo: Calamagrostis epigejos  Kopecký 1978 

 

Analýza synoptické tabulky (Výstup z databáze JUICE) 

 

Diagnostické druhy:, Prunus cerasifera [1] 100.0; Cornus mas [4] 65.5, 

Corylus avellana [4] 100.0; Calamagrostis epigejos [6] 48.8, Equisetum arvense [6] 

65.5, Humulus lupulus [6] 65.5, Melilotus albus [6] 65.5  

Konstantní druhy:, Prunus cerasifera [1] 100; Cornus mas [4] 100, Corylus 

avellana [4] 100; Calamagrostis epigejos [6] 100, Equisetum arvense [6] 100, 

Humulus lupulus [6] 100, Melilotus albus [6] 100, Solidago canadensis [6] 100  

Dominantní druhy:  
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Snímek č. 8 

 

Obrázek 15: Snímek č.8 na odvalu D (foto Najdková, 2012) 

Popis stanoviště: štěrková navážka s půdou  

GPS souřadnice: 49° 44‘ 41,73“ N, 18° 18‘ 16,82“ E 

Expozice: V  

Nadmořská výška: 295 m 

Plocha snímku (m
2
): 16.00 

Inklinace: 1° 
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Datum: 9. 9. 2011  

Pokryvnost celková (%): 60 

Pokryvnost stromové patro (%): 1 

Pokryvnost keřové patro (%): 3 

Shannon-Wiener Index: 2.94 

Evenness: 0.98 

Třída: Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex  von Rochow 1951 

Řád: Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. ex Klika et Hadač 1944 em. Görs 1966K 

Odvozené společenstvo Calamagrostis epigejos Kopecký 1978 

Analýza synoptické tabulky (Výstup z databáze JUICE) 

 

Diagnostické druhy: Betula pendula [1] 37.8; Cornus mas [4] 65.5, Rubus 

caesius [4] 48.8, Salix species [4] 100.0; Achillea millefolium agg. [6] 100.0, 

Anthriscus sylvestris [6] 100.0, Calamagrostis epigejos [6] 48.8, Calystegia sepium 

agg. [6] 100.0, Carex acutiformis [6] 100.0, Carex riparia [6] 100.0, Dactylis 

glomerata agg. [6] 100.0, Epilobium parviflorum [6] 100.0, Humulus lupulus [6] 65.5, 

Hypericum maculatum agg. [6] 100.0, Juncus conglomeratus [6] 65.5, Lathyrus 

sylvestris [6] 100.0, Medicago lupulina [6] 65.5, Urtica dioica [6] 100.0  

Konstantní druhy: Betula pendula [1] 100; Cornus mas [4] 100, Rubus caesius 

[4] 100, Salix species [4] 100; Achillea millefolium agg. [6] 100, Anthriscus sylvestris 

[6] 100, Calamagrostis epigejos [6] 100, Calystegia sepium agg. [6] 100, Carex 

acutiformis [6] 100, Carex riparia [6] 100, Dactylis glomerata agg. [6] 100, Epilobium 

parviflorum [6] 100, Eupatorium cannabinum [6] 100, Humulus lupulus [6] 100, 

Hypericum maculatum agg. [6] 100, Juncus conglomeratus [6] 100, Lathyrus sylvestris 
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[6] 100, Medicago lupulina [6] 100, Solidago canadensis [6] 100, Urtica dioica [6] 

100  

Dominantní druhy: 

4.3. Inventarizace flóry  

 

↑S    1:5000 

Obrázek 16: Lokalita D1- inventarizační průzkum 
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↑S   1:5000 

Obrázek 17: Lokalita D – inventarizační průzkum 

 

Seznam druhů uveden v příloze č.4 

 Z důvodu technických prací na odvalu D a D1 nebyl zcela zpřístupněn terén, aby bylo 

možné provést více fytocenologických snímků, z tohoto důvodu byla provedena 

inventarizace druhů. 

5. Výsledky 

V této části práce uvádím výsledky mého studia vegetace na stanovištích odvalů 

dolu Paskov. V terénu bylo zaznamenáno celkem 8 fytocenologických snímků, které 

obsahovaly druhů rostlin. Z tohoto počtu zastupovalo 78 druhů rostlin (mezi nimi je 
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zahrnuto také 9 druhů juvenilních dřevin). Abych určila ty nejrelevantnější výsledky, 

zařadila jsem společenstva do asociací, svazu a odvozeného společenstva. 

Na vymezených stanovištích se vyskytlo 6 rostlinných společenstev. Snímek č. 1 

je možné přiřadit k odvozenému společenstvu Tussilago farfara. Snímek č. 7 a č. 8 

skýtá odvozené společenstvo Calamagrostis epigejos. Snímek č. 2 bylo přiřazeno 

k odvozenému společenstvu Artemisia vulgaris. Svaz Tilia coradata jsem přiřadila ke 

snímku č. 3. S dominancí rákosu obecného byl snímek č. 4 zařazen do sociace 

Phragmitetum australis. Do asociace Cypero fusci - Juncetum bufonii jsem přiřadila 

snímek č.5. Společenstvo snímku č. 6 je možné přiřadit k os. Epilobium dodonaei.  

5.1. Odvozené společenstvo Tussilago farfara [Dauco-

Melilotion/Agropyro-Rumicion crispi] 

Společenstvo s průměrnou pokryvností 60–80 % osidluje převážně jílovito-

hlinité půdy. Náleží do třídy Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 

1951. V iniciálních fázích vývinu se zde uplatňují především druhy šířící se z okolí.  V 

sukcesi společenstvo směřuje k cenózám as. Tanaceto-Artemisietum vulgaris.  

Dominantním druhem je vytrvalý ruderální druh Tussilago farfara, početně se 

rovněž vyskytují luční dvouděložné byliny např. Lotus corniculatus,Ficaria bulbifera a 

taktéž druhy sešlapávaných půd Trifolium repens. 

5.2. Asociace Tanaceto - Artemisiteum vulgaris [Dauco-

Melilotion] 

Asociace Tanaceto-Artemisiteum vulgaris se vyskytuje na navážkách hlušiny, 

prorůstá plochy poměrně chudé na živiny, které jsou málo zastíněné. Řadí se do třídy 

Artemisieta vulgaris řádu: Onopordetalia acanthii a svazu Dauco-Melilotion. 

Společenstvo asociace obsahuje ruderální vegetaci s převahou dvouletých až 

vytrvalých druhů. Horní vrstvu bylinného patra tvoří statné byliny pelyněk černobýl 
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(Artemisia vulgaris) a vratič obecný (Tanacetum vulgare). V nižších vrstvách jsou vedle 

nižších jedinců těchto druhů hojně zastoupeny ruderální dvouděložné byliny vytrvalé 

např. Rumex obtusifolius, Solidago canadensis, Urtica dioica i jednoleté nebo dvouleté 

např. Daucus carota.  

5.3. Svaz Tilio-Acerion  

Svaz Tilio Acerion zahrnuje suťové a roklinové lesy, které jsou rozšířeny azonálně 

jako trvalá edaficky, topograficky podmíněna společenstva na suťových proudech a 

balvanitých rozpadech těžce zvětratelných silikátových a karbonových hornin. 

Stromové patro tvoří Tilia cordata s příměsí keřového patra Cornus alba, Cornus 

sanguinea, Frangula alnus. 

5.4. Asociace Phragmitetum australis [Phragmition 

communis] 

Společenstvo Asociace Phragmitetum australis se vyskytují v rezervní nádrži 

flotačních hlušin na odvalu D2. 

Toto společenstvo se vyznačuje velmi širokou ekologickou amplitudou. Je 

tvořeno zpravidla hustě i řídce zapojenými porosty vysokých travin. Pokryvnost porostů 

Phragmites australis se pohybuje v rozmezí 80–100 %. Místy dominantní společenstvo 

doplňují dřeviny Betula pendula a Populus x canadensis. 

Společenstvo tvoří velmi významný biotop, podílí se na zdržení vody v krajině, 

jsou stanovištěm nebo zdrojem potravy pro mnohé druhy organismů a tím se podílí na 

zvyšování biodiverzity území. Jsou významnou součástí pobřežních ekosystémů.  
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5.5. Odvozené společenstvo Calamagrostis epigejos 

[Onopordetalia acanthii ] 

Společenstva se vyskytují na jemném hlušinovém substrátu na svazích odvalu se 

sklonem 10°. Náleží do třídy Artemisietea vulgaris a řádu Onopordetalia acanthii. 

Dominantou tohoto společenstva je Calamagrostis epigejos, mezi porosty tohoto 

druhu jsou vtroušeny druhy jako např. Solidago canadensis, Eupatorium cannabium, 

Meliotus alba a další druhy z řádu Onopordetalia acanthii. Jde o druhově bohaté 

společenstvo, vyskytují se v něm druhy převážně anemochorně se šířící. Toto 

společenstvo má výrazně protierozní funkci, dobře kryje a zpevňuje povrch. 

5.6.  Odvozené společenstvo Epilobium dodonaei 

[Onopordetalia acanthii/Sisymbrietalia ] 

Jedná se o společenstvo vyskytující se na nezvětralém surovém hlušinovém 

substrátu s výslunným, záhřevným mikroklimatem a s vyšší hladinou spodní vody. 

Společenstvo náleží do třídy Artemisietea vulgaris a řádu Onopordetalia acanthii a  

zároveň do řádu Sisymbrietalia třídy Chenopodietea. 

Jde o druhově chudé xerotermní společenstvo s dominantně se vyskytujícím 

druhem Epilobium dodonaei. Společenstvo je tvořeno hlavně termofilními dvouletými 

až víceletými druhy, jsou v něm zastoupeny druhy anemochorní. Jednotlivé rostliny se 

ve společenstvu vyskytuje samostatně v trsech, netvoří tak zapojený porost.  

Výskytem druhu Eupatorium canabinum, směřuje k porostům třídy Galio – 

Urticetea. Objevují se i druhy spojované se svazem Dauco - Melilotion, což poukazuje 

na velmi těsnou vegetační vazbu řádu Onopordetalia acanthii s tímto svazem. 
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5.7. Asociace Cypero fusci - Juncetum bufonii 

[Eleocharition ovatae] 

 Porosty této asociace mají zpravidla charakter nízkých trávníků, což je dáno 

převahou sítiny žabí (Juncus bufonius). Pro společenstvo je charakteristické silné 

zastoupení druhů, které mají optimum výskytu ve vegetaci vlhkomilných nitrofilních 

bylin nebo v  rákosinách. Patří k nim např. Echinochloa crus-gali. 

Asociace Cypero-Juncetum se vyskytuje v mělkých tůňkách, loužích uprostřed 

luk nebo polí. Porosty této asociace jsou odolnější k vyschnutí substrátu, proto se také 

mohou vyvíjet na hrubozrnných substrátech, např. na hrubších píscích, štěrcích nebo 

směsi štěrku a jílu.  

6. Predikce vývoje vegetace na vybraných odvalech 

Podle PRACH (2001) hraje významnou roli při sledování sukcese především 

vegetační složka ekosystému. A to proto, že dokáže nejlépe vypovídat o případném 

úspěchu nebo neúspěchu programů ekologické obnovy. 

 

V 70 letech byla zahájena stavba stávajícího odvalu D. Lze tak vidět probíhající 

primární sukcesi na okrajích odvalu (obr č.20) Na východním svahu zarůstají od úpatí 

hlušin nálety pionýrských dřevin ze sousedního regionálního biocentra Zaryje. Na základě 

CONNELL a SLATYER (1977) je sukcese velmi heterogenní, nepředvídatelný děj, protože 

závisí na tom, který organismus obsadí místo dříve. Do budoucna se domnívám, že tyto 

svahy zarostou převážně topoly, břízami a vrbami s podrostem vrbovky malokvěté a 

zlatobýlem kanadským.  Severovýchodní strana je narušená pojezdem terénních motocyklů, 

které urychlují rozpad hlušiny na jemnější částice. Okraje svahu jsou porostlé hustějšími 

vícepatrovými nálety pionýrských dřevin s bylinným patrem. Vyskytují se zde i místa, která 

se svým pokryvem už začlenila do regionálního biocentra. Podle teorie PRACH a PYŠEK 
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(1999) se v nadcházejících letech součastně na jednom místě mohou vyskytovat rostlinné 

druhy právě se rozšiřující i druhy ustupující.  

Na temeni odvalu vystupuje z rozlehlé holé plošiny zalesněný kužel s terénním 

zářezem, kde již probíhá sekundární sukcese s dominancí Populus canadensis, Populus 

nigra, Betula pendula, Tilia cordata, Rubus ceasius a s dominancí bylinného podrostu 

Helianthus tuberosus, Humulus lupulus, Tussilago farfara, Urtica dioca. Na 

obnažených plochách se vyskytuje nejčastěji Atriplex patula, Epilobium dodonaei. 

V průběhu asi deseti let pokud se nezmění krajinný ráz temene odvalu, budou obnažené 

plochy převážně pokryty s rostlinnými druhy Atriplex patula, Epilobium dodonaei 

s místy rostoucími náletovými pionýrskými dřevinami. 

V roce 2010 byly svahy odvalu D1 upraveny a zatravněny jetelotravním osivem. 

Dle názoru STALMACHOVÁ (1996) jsou výrazným protierozním faktorem na svazích 

i na rovných plochách a jejich kořenový systém plní ochrannou protierozní funkci. 

Pouze svah na východní straně byl ponechán bez rekultivace. Zde se nalézá převážná 

většina pionýrských anemochorních druhů dřevin Populus tremula a Betula pendula. 

Domnívám se, že v příštích letech nově zatravněna stanoviště budou velmi rychle 

osídlována anemochorními druhy z nerekultivované východní expozice a 

z rekultivovaného temene odvalu. 

 Odval D2 je ze 2/3 technicky a biologicky rekultivovaný. Byla zde provedena 

výsadba dřevin v pravidelném sponu např. Frangula avelana, Corylus avellana, Sorbus 

aucuparia, Pinus sylvestris, Qurcus robur. Rezervní nádrž flotačních hlušin na západní 

straně je nevyužívaná a porostlá vícepatrovými anemochorními druhy dřevin 

s bylinným patrem. Do budoucna se počítá s technickou rekultivací západní části. Svahy 

jsou porostlé především anemochorními druhy s dominantní Betula pendula 

doprovázena Populus tremula, Populus nigra, Tilia cordata. Bylinné patro má malou 

pokryvnost asi 20%. Postupem času budou svahy odvalu zarůstat náletovými rostlinami 

z přilehlých oblastí. 
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7. Návrhy na podporu vhodného sukcesního vývoje 

V případě odvalu D bych navrhla temeno nerovnat do roviny, ale ponechat 

v nerovnosti. Jak je tomu u deponie 1 a 2. Také není vhodným způsobem zalesňování 

z důvodu pestré biologické rozmanitosti rekultivovaného prostoru, který je umístěn 

v blízkosti krajinářsky i biologicky hodnotného území ÚSES. Účinnou cestou je 

například dovezení zeminy i s vegetací z okolních, těžbou nezasažených ploch a 

aplikovat je na vhodná místa. Proces se tím urychlí a zároveň zůstane prostor pro 

rozšiřování diaspor rostlin na extrémních biotopech, jako jsou různá prosluněná 

stanoviště a suťové svahy.  Protože právě tato stanoviště jsou vzácná a jejich v krajině 

kriticky nedostatek.  

Území odvalu D2 je cenné z hlediska zvyšování druhové diverzity prostředí. 

Vyskytují se zde autochtonní porosty, které jsou odolnější vůči vnějším vlivům než 

umělé vysazované. Nemusíme tudíž vynakládat nemalé finanční prostředky na údržbu 

porostu. Aby bylo dosaženo rekultivačního cíle, doporučení je ponechat stanoviště 

odvalu D2 přirozenému vývoji. Území tak postupně zaroste lesem. 

Na Odvalu D1 proběhla v roce 2010 rekultivace. Svahy byly dotvarovány, 

překryty zeminou a zatravněny. Doporučení je ponechat stanoviště spontánní sukcesi. 

Docílíme tím přirozené druhové skladby porostů, možné vytvoření náhradních stanovišť 

pro vzácné druhy a nízký počet invazních druhů a v porovnání s biologickou rekultivací 

s nížení finančních nákladů na nákladnou údržbu.  

Využitím spontánní sukcese dáme vzniknout podstatně hodnotnější, stabilnější a 

především přírodě bližší ekosystémy než při technických rekultivací. (BRADSHAW 

2000). 
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8. DISKUZE 

Na vymezených lokalitách byl proveden fytocenologický a inventarizační 

průzkum vegetace. Vzhledem k prováděným technickým pracím na odvalu D byly 

vybrány pouze 4 reprezentativní plochy, na základě toho byla provedena inventarizace 

flóry. V roce 2010 nebylo možné na odvalu D1 vymezit reprezentativní plochy pro 

fytocenologické snímky z důvodu právě prováděných rekultivačních úprav svahů 

firmou OKD Rekultivace a znepřístupnění těchto míst pro veřejnost. Po ústní dohodě 

s Ing. Sedlářem a po ukončení technický prací byl přístup umožněn a tak v roce 2011 

mohl být uskutečněn inventarizační průzkum tohoto odvalu. 

 

Obrázek 18: Terénní úpravy probíhající na odvalu D1 (foto Najdková) 

 

Na základě terénního průzkumu vymezené lokality a vyhodnocených dat pomocí 

databáze JUICE lze konstatovat, že většina nalezených druhů rostlin pochází z náletu 

z přilehlých oblastí. Tyto rostliny se zde uchytily samovolně a během spontánní sukcese 
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vytvořily přirozená, poměrně stabilní společenstva. Společenstva sukcesní vegetace 

mají své nezastupitelné místo v krajině. Jde především o hygienickou funkci této zeleně, 

ale neméně důležitá je i funkce estetická. Rostliny zpevňují povrch odvalů a svahů 

terénních depresí, omezují druhotnou prašnost a zachycují pevné i plynné imise 

z dopravy a z průmyslových podniků. Proto je potřeba, aby výzkumu vegetace odvalů i 

terénních depresí byla věnována větší pozornost. 

Pomocí Ellenbergovy indikačních hodnot stanoviště byly ověřeny vztahy rostlin 

vyskytující se v zájmové oblasti DP Dolu Paskov k jejich prostředí. Pomocí váženého 

průměru se vypočetly hodnoty pro jednotlivé ekologické faktory. Tabulka těchto hodnot 

je uvedena v příloze č. 2. Většina druhů rostlin se vyznačuje středním nárokem na 

světlo, preferují intermediánní neboli středně teplé stanoviště, čerstvé vlhčí, většinou 

slabě kyselé půdy a půdy středně bohaté na dusík (ELLENBERG et al., 1992). 
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala analýzou vegetace vybraných odvalů v 

v DP Dolu Paskov. Cílem mé práce byl sběr fytocenologických dat shromážděných na 

území odvalů dolu Paskov, následná analýza dat pomocí programu TURBOVEG a 

databáze JUICE a klasifikace rostlinných společenstev na odvalech hornické krajiny DP 

Dolu Paskov. Na všech stanovištích Dolu Paskov bylo zjištěno celkem 78. druhů. 

Z toho 46 bylin 32 dřevin.  

Dle knižních zdrojů jsem určila, že na odvalech se vyskytují rostlinná 

společenstva tří asociací, asociace Phragmitetum australis náležící do svazu 

Phragmition communis , asociace Cypero fusci - Juncetum bufonii svazu 

Eleocharition ovatae a asociace Tanaceto - Artemisiteum vulgaris svazu Dauco-

Melilotion. Také se zde vyskytují tři odvozená společenstva O.S. Epilobium dodonaei 

svazu Onopordetalia acanthii a Sisymbrietalia, odvozené společenstvo Calamagrostis 

epigejos svazu Onopordetalia acanthii a odvozené společenstvo Tussilago farfara svazu 

Dauco-Melilotion a Agropyro-Rumicion crispi Svaz Tilio-Acerion 

Z těchto vyhodnocených dat, které jsem zpracovala v šesté kapitole této 

diplomové práce, jsem došla k závěru, že na odvalech dolu Paskov se vyskytují 

převážně druhy ruderální.   

Na základě analýzy vegetace jsem také navrhla podporu spontánní sukcese, která 

může snížit náklady na rekultivaci. Tato diplomová práce byla vytvořena také 

z podmětu pana Ing. Sedláře pro důl Staří. 

  



Renáta Najdková: Analýza vegetace vybraných odvalů v DP dolu Paskov 

 

2012  56 

SEZNAM LITERATURY 

BRADSHAW, A. The use of naturalprocesses in reclamation — advantages and 

difficulties. Landscape and Urban Planning:. 2000, č. 51, 89–100. 

BRANDES, D. Zur Verbreitung von Ruderalpflanzen im östlichen Südniedersachsen. 

Göttinger Floristische Rundbriefe. 1978, č. 12, s. 106-112. 

BRANDES, D. a D. GRIESE. Siedlungs- und Ruderalvegetation von Niedersachsen. 

Eine kritische Übersicht. 1991. Braunschweiger Geobotanische Arbeiten,. 

BRAUN - BLANQUET, J. Prinzipien einer Systematik der Pflanzengesellschaften auf 

floristischer Grunlage. Jahrb. St. Gall. Naturwiss. Ges., 57, Gallen, 1921, s. 305-351. 

CONNELL, J. H. a R. O. SLATYER. Mechanisms of Succession in Natural 

Communities and Their Role in Community Stability and Organization. The American 

Naturalist. 1977, roč. 111, č. 982, s. 1119-. ISSN 0003-0147. DOI: 10.1086/283241. 

Dostupné z: http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/283241 

CULEK, Martin (ed.) et al. Geografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1996. 

ČERMÁK, P., J. HOHEL a F. DEDERA. Rekultivace území devastovaných báňskou 

činností v oblasti severočeského hnědouhelného revíru. Praha: VÚMOP, 1995.  

DEMEK J., P. MACKOVČIN. Zeměpisný lexikon ČR. Brno: AOPK ČR, 2006, 580 s. 

ISBN 80-860-6499-9. 

DEYL, M. a K.HÍSEK.  a e květiny. 3rd rev. ed. Praha: Academia, 2001, 690 s. ISBN 

80-200-0940-X. 

ELLENBERG, H, H.E. WEBER, R. DÜLL, V. WIRTH, W WERNER a D. 

PAULISSEN. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scr. Geobotanica 18, 1992. 

258 p. 

Ecological Succession. [online]. [cit. 2012-02-21]. Dostupné z: 

http://www.psu.edu/dept/nkbiology/naturetrail/succession.htm  



Renáta Najdková: Analýza vegetace vybraných odvalů v DP dolu Paskov 

 

2012  57 

EMED Slovakia - Rekultivácia. Rekultivácia [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 

http://www.emed-slovakia.com/spolocenska-zodpovednost/zodpovednost-voci-

zivotnemu-prostrediu/rekultivacia.html 

 

HAVRLANT, M. Historie a současnost ostravských hald báňského průmyslu. 

Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 2003, roč. 29, č.1,  25-28. 

HECKER, U. Stromy a keře: klíč ke spolehlivému určování - 3 znaky. 2. vyd. Editor 

Miroslav Volf. Čestlice: Rebo, 2009, 238 s. Průvodce přírodou (Rebo). ISBN 978-80-

255-0291-4. 

HENNEKENS,S. M., J.H.J.SCHAMINÉE Turbovek, a comprehensive diabase 

management systém for vegetation data.J. Veg.Sci., 12, 2001. 

JAVORSKÁ, L. Sanační a rekultivační práce na území města Ostravy. Ostrava, 2009. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce 

Miluše Hlavatá. 

Krajinná ekologie - učebnice - kapitola 5. Sukcese [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné 

z: http://www.uake.cz/frvs1269/kapitola5.html 

Krajinná ekologie - učebnice - kapitola 5. Řízená sukcese [online]. [cit. 2012-04-29]. 

Dostupné z: http://www.uake.cz/frvs1269/kapitola5.html 

KRYL, V., E. FROHLICH a J. SIXTA. Zahlazení hornické činnosti a rekultivace. 

Ostrava: Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-

0111-6.  

KUBÁT, K. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-

0836-5.  

KYSELOVÁ, H. Rekultivace území postižených antropogenní činností. (studie). 

Modelový objekt Odval „D“ Dolu Paskov Vedoucí. Lednice, 2011. Diplomová práce. 

Mendelova univerzita v Brně. 

LATOVÁ, A. Krajinářské zhodnocení výsledného tvarování odvalu „D“ v k.ú. Řepi tě -

s ohledem na optimální budoucí využití plochy svahů odvalu. Ostrava, 2002. 



Renáta Najdková: Analýza vegetace vybraných odvalů v DP dolu Paskov 

 

2012  58 

MACHÁČEK,M., V.KOUTECKÁ, Z. POLÁŠEK. Pokračování hornické činnosti 

OKD, a.s.,Dolu Paskov na období 2011 -2020 – Biologické Hodnocení.Jihlava: 

EKOEX,2007. 

MACHÁČEK, M..: Oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí dle 

přílohy č.4 zákona 100/01Sb., ve znění zák.č.93/2004Sb. Roz íření dobývacího prostoru 

Staříč. Jihlava: EKOEX, 2005. 

MARTINEC, P. et al. Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí. Ostrava: 

Anagram, 2006. ISBN 80-7342-098-8 

MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Brno: Veronica, 1994. ISBN 80-85368-

22-6 

NAJDKOVÁ, R. Studium flóry v zájmovém území rekultivace po důlní činnosti. 

Ostrava, 2010. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka. Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky: 

textová část. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998, 341 s. ISBN 80-200-0687-7. 

ODUM, EP. Základy ekologie. Praha: Academia, 1977.  

PASTRŇÁK, R, A. LATOVÁ, . Aktualizace komplexního ře ení zahlazení následků 

hornické činnosti OKD,a.s.Dolu Paskov, o.z. v dobývacím prostoru Staříč a odvalového 

a kalového hospodářství v dobývacím prostoru Paskov pro období do roku 2010 a 

výhledově do roku 2023, Ostrava: OKD, a.s. IMGE o.z., 2000.  

Paskov - Přírodní podmínky [online][cit.2012-02-27]. Dostupné z: http://www.diamo.cz 

Paskov – Geologické poměry [online][cit.2012-02-27]. Dostupné z: 

http://www.pod.cz/planovani/cz/pripravne-prace-2004/kapitoly/kap13.html 

Paskov - klimatické oblasti [online][cit.2012-02-27]. Dostupné z: http://koeppen-

geiger.vu-wien.ac.at/shifts.htm 

Paskov - Hydrologické poměry [online][cit.2012-02-27]. Dostupné z:http://www.obec-

paskov.cz/?act=charakteristika_obce 

Paskov – Pedologické poměry [online][cit.2012-02-27]. Dostupné z: 

http://www.pmo.cz/Morava/kapitoly/kap14.html. 



Renáta Najdková: Analýza vegetace vybraných odvalů v DP dolu Paskov 

 

2012  59 

PRACH, K. a P. PYŠEK. How do species dominating in succession differ from others?. 

Journal of Vegetation Science 10. 1999, č. 10, s. 383-392 

PRACH, K. a P. PYŠEK. Using spontaneous succession for restoration of 

humandisturbed habitats: Experience from Central Europe. Ecological Engineering 17. 

2000, č. 17, s. 55-62. 

PRACH, K. Spontaneous succession in Central-European man-made habitats: What 

information can be used in restoration practice?. Applied Vegetation Science 6. 2003, č. 

6, s. 125-129. 

Rekultivace – principy a historie. [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné 

z:http://www.czechcoal.cz/cs/profil/skupina/rekultivace.html 

Rekultivace | Životní prostředí | OKD | CZ verze. [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné 

z: http://www.okd.cz/cz/zivotni-prostredi/rekultivace/  

Současný stav zahlazování důsledků hornické činnosti formou sanací a rekultivací 

včetně některých problémů spojených s touto činností. [online]. [cit. 2012-04-29]. 

Dostupné z: http://slon.diamo.cz/hpvt/2001/sekce/legislativa/09/L09.htm 

STALMACHOVÁ, B. Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Ostrava: VŠB, 

1996. 

ŠTÝS, S. Zelené proměny černého severu aneb plastická operace podkru nohorské 

krajiny. Praha: Bílý slon, 1995. ISBN 80-901291-8-8. 

ŠTÝS, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: 

Nakladatelství technické literatury, 1981. 

ŠMOLKA, M. Staříč 2007, Hydrogeologický průzkům dobývacího prostoru.Závěrečná 

zpráva. Paskov 2007. 

TICHÝ, L. JUICE, software for vegetation classification. J. Veg. Sci., 13, 2002, s.451–

453. 



Renáta Najdková: Analýza vegetace vybraných odvalů v DP dolu Paskov 

 

2012  60 

TOBOLOVÁ, B. Zahlazování následků hornické činnosti ve firmě DIAMO, statní 

podnik, od těpný závod ODRA, Ostrava. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Miluše Hlavatá.  

VÁŇA, J. Skripta z předmětu ekologie a ekotechnika - CZ BIOM. [online]. [cit. 2012-

02-21]. Dostupné z: http://stary.biom.cz/clen/jv/pr10.html 

VIDLÁŘ, J. Uhelné hornictví v Ostravsko-Karvinském revíru,: Úpravnictví. Ostrava: 

Anagram, 2003. ISBN 80-7342-016-3. 

VOLNÝ, S.: Ochrana a tvorba krajiny., Vysoká škola zemědělská v Brně, Brno 1982, 

55-913a-83 

WEISSMANNOVÁ, H. Chráněná území ČR, Ostravsko. svazek X. 1., Brno: Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR a Eko Centrum Brno. 2004. 456 s. JIHLAVA, 2005. 

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. In: Zákon č. 334/1992 Sb. 1992.  


