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Abstrakt 

Tato práce, se bude v první části zabývat vyhodnocením současného stavu 

provedených a plánovaných rekultivací na území OKR. Dále pak všemi technologiemi, 

které jsou dnes používány, při rekultivacích v OKR. Pojedná tedy obecně o všech 

rekultivačních metodách, způsobech přípravy zájmového území a použitých 

biotechnologických opatření. Další část práce se zabývá vyhodnocením použitých 

biotechnologických postupů na modelovém území a zhodnocením jejich významu pro 

danou oblast zájmu. Následně na to budou vypracovány rámcové zásady zakládání, 

pěstování a opečovávání porostů vysazených na extrémních stanovištích. 

Klíčová slova: rekultivace, biotechnologická opatření, OKR, hlubinná těžba, haldy 

Abstract 

This work is in the first part will deal with assessing the current status and planned 

reclamation conducted in the district. Furthermore, all the technologies that are now used 

in land reclamation in the district. So in general treatise on all reclamation methods, 

methods of preparation of the area and used biotechnological measures. Another part deals 

with the evaluation procedures used biotechnology to the model and assessing their 

significance for the region of interest. Then it will be developed in the framework of the 

principle of establishing, growing and tending of crops planted in extreme habitats. 

 Keywords: land reclamation, biotechnological measures, district, underground 

mining, heap 
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1 Úvod a cíl práce 

Ostravsko-karvinský revír (OKR) patří mezi jeden z nejprůmyslovějších regionů 

v ČR, který sehrával rozhodující roli jak v předválečné, tak i poválečné industrializaci 

českých zemí i Slovenska. Výjimečné vlastnosti a široké využití uhlí udávalo této surovině 

význam největšího přírodního bohatství v ČR, které zapříčinilo nástup průmyslové 

revoluce a také urbanizační přeměny v OKR. 

Pojem OKR vstoupil do podvědomí obyvatelstva i do oborové terminologie jako 

nejproduktivnější oblast v ČR. V podstatě je to území, na kterém bylo v letech 1763-1770 

objeveno černé uhlí, s jehož pravidelnou těžbou se začalo až při jeho využití v energetice, 

hutnictví, dopravě a později také v chemickém průmyslu zhruba od 30. let 19. století. 

Z historického hlediska měla určující význam pro region především stavba Vítkovický 

železáren (1828), Severní dráhy Ferdinandovy a dolování v obou oblastech revíru. Oblast 

OKR je brána za klasický průmyslový region, kde v roce 1850 byla v hlavních výrobních 

odvětvích zaměstnána čtvrtina a na přelomu 70. a 80. letech 19. století téměř polovina 

obyvatel v oblasti.  

 S tímto průmyslovým rozvojem souvisí bohužel i negativní dopady na životní 

prostředí. Při začátcích těžby černého uhlí se na dopad na životní prostředí a ani na celkový 

krajinný ráz hledělo pouze střídmě. S možností rekultivovat krajinu se začalo počítat až v 

devadesátých letech 20. století. Zatím co v zahraničí je většina projektů již dokončena, 

v ČR se s rekultivacemi teprve začíná.  

Cílem této bakalářské práce je zmapovat metody a technologie rekultivací, které jsou 

používány při obnově a regeneraci krajiny v Ostravsko-karvinském revíru a vyhodnotit 

dosavadní stav použitých biotechnologických opatření používaných při rekultivacích na 

tomto území. Dále tato zjištění použít při návrhu vlastních rámcových zásad zakládání, 

pěstování a údržby rekultivací na extrémních stanovištích. 
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2 Obnova oblastí zničených těžbou nerostných surovin 

2.1 Rekultivace 

Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zakrýt nežádoucí antropogenní zásahy do 

krajiny. Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin 

(haldy, poklesové kotliny, odkaliště, výsypky, násypy, vytěžené pískovny, kamenolomy). 

Výsledkem rekultivace je buďto přeměna ploch na zemědělské oblasti a lesy, vybudování 

rekreačního zázemí městských aglomerací nebo záměrný vznik „nové divočiny“. (Sádlo 

2005) Ze stejných předpokladů vychází i např. Pflung (1998). Obnova krajiny narušené 

povrchovou těžbou je někdy chápána jen jako technický či ekonomický problém 

(Bradshaw, 1987) V posledních letech je však samotná ochrana přírody nebo tvorba 

krajiny předmětem obnovy území po těžbě (Pietsch, 1998, Schulz, Wiegleb, 2000). 

2.2 Charakteristika devastovaný území postižených hlubinnou těžbou 

Při hlubinné těžbě vznikají nad vydolovanými částmi území propadliny a rozmanité 

druhy poklesových kotlin. Tímto získává reliéf konkávní tvary. Při těžbě se na povrch 

dostává spousta přebytečného materiálu tzv. hlušina. Jelikož je nutno tuto hlušinu někde 

ukládat vznikají tímto tzv. odvaly nebo haldy. Tyto útvary pak zase vytvářejí konvexní 

tvary v reliéfu. Tyto procesy se dějí z důvodu provádění těžby na zával.  

Podle tvaru odvalu určujeme tyto typy: 

1. Kuželové odvaly 

2. Odvalové kupy 

3. Tabulové odvaly 

4. Terasové odvaly 

5. Svahové odvaly 

6. Hřbetové odvaly 

7. Vyrovnávací odvaly 

8. Ploché odvalové pokryvy 

 



Jiří Doležal: Biotechnologická opatření při rekultivaci území OKR 

 
2012  3 
 

Úprava surovin při těžbě je poměrně neefektivní proces, kde je dnes používána mokrá 

cesta úpravy surovin a tímto zde vzniká spousta neproduktivních složek. Tyto složky jsou 

poté ukládány do sedimentačních nádrží tzv. odkališť. 

V této krajině poté vnikají geneticky pestré ekotopy. Ze začátku se zde život 

nevyskytuje nebo jen ve velmi malém množství, ale za menší časové období zde již 

nalézáme celé řady rostlin a živočichů. Pomocí úprav těchto míst v krajině mohou tedy 

vznikat nová společenstva organizmů vytlačená ze svých původních stanovišť (mokřadní 

společenstva, termofitická vegetace na haldách).  (Stalmachová, 1996) 

2.3 Způsoby obnovy krajiny v OKR 

Obnova krajiny zasažené negativními dopady těžby nerostných surovin, je možno 

dosáhnout díky dvou základních metod a to přirozenou revitalizací a biotechnologickou 

rekultivací. (Štýs, 1981) 

2.3.1 Přirozená revitalizace 

Při této metodě je zásadou ponechat hlušinu a poškozené celky krajiny přirozené 

sukcesi. Pomocí ekologické sukcese se stav v takovéto krajině přirozeně stabilizuje a díky 

toho se zde vytvářejí harmonicky vyvážené biocenózy vysoké ekologické hodnoty. 

Přirozený vývoj vegetace je ale u tohoto typu obnovy krajiny velmi dlouhodobě náročný, 

jelikož tyto procesy mohou trvat desetiletí i staletí. (Stalmachová, 1996) 

2.3.2 Biotechnická rekultivace  

Cílem biotechnologické rekultivace je relativní možnost používání území 

k pěstování hospodářsky důležitých rostlin v krátkém časovém období. K tomuto jsou 

používány dané technické, technologické a také biotechnologické opatření. 

Spojením těchto dvou postupů pro obnovu krajiny je v poslední době tzv. řízená 

sukcese. Při této metodě jsou použity technické i biotechnologické postupy (např. 

používání vyšších sukcesních stádií pro daný ekotop), ale toto území je také dále vystaveno 

přirozené sukcesi. (Stalmachová, 1996) 

2.4 Technologie rekultivací 

Rekultivace jsou založeny na provádění technických a biologických postupů a také 

na souboru prací, jejichž cíl je možnost používání zdevastovaných území k hospodářskému 
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využití. Rekultivace tedy v širším smyslu zahrnuje „nápravu poškození“ vyvolané 

na daných územích průmyslovou činností a dále také jejich následné hospodářské 

využívání. V užším smyslu jde o soubor technických a biotechnických opatření 

k odstraňování negativních vlivů těžby. (Pokorný, 2001) 

Proces rekultivací má dvě navazující fáze: 

2.4.1  Rekultivace technická 

Technická rekultivace je součástí biotechnické fáze koncepce rekultivací. Má za 

úkol: 

1. Modelovat tvary reliéfu tak aby: 

- byla odstraněna extremita reliéfu 

- se nové objekty začlenili do krajiny 

- byla řešena protierozní opatření 

- byla řešena protisesuvná opatření 

- byly řešeny odtokové poměry území 

2. Zřizovat a udržovat příjezdové a hospodářské komunikace 

Součástí technické rekultivace je také nutná skrývka úrodných zemin. Tato opatření 

se provádějí na základě pedologického výzkumu a celkového cíle celého rekultivačního 

procesu. Dalším opatřením, které je nutné v rámci technické rekultivace udělat je zajistit 

přeložky inženýrských sítí. 

Výsypky, Odvaly, skládky, loužící pole, sedimentační a dočisťovací nádrže patří 

mezi účelové stavby, což znamená, že v plném rozsahu podléhají stejné legislativě jako 

všechny ostatní stavby. Z toho vyplývá, že nesmí být stavěny v blízkosti vodních zdrojů I. 

a II. Stupně, dále pak v záplavových územích vodních toků, v ochranném pásmu 

inženýrských sítí a také v pásmu kolem komunikací určeného správou spojů. Při jejich 

tvarování je nutné zajistit: 

- Podmínky pro vodné mikroklima 

- Podmínky pro konečné tvarování svahů a plošin bez využití 

provizorních prostor na ukládání odpadů 

- Stabilitu svahů i po případném zvětrávání uložené hlušiny. 
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Pro určení způsobu a množství ukládání hlušiny je třeba znát produkované 

množství, geologický původ, dále pak mineralogické, petrografické a geochemické složení 

hlušiny, vlhkost substrátu, pH, fyzikální a chemické vlastnosti, radioaktivitu, biologické 

účinky prašnost a podobně. Dále je také účelné zvážit případné následovné využití hlušiny 

jako stavebního či výplňového materiálu. (Pokorný, 2001) 

2.4.2 Rekultivace biologická 

Biologická rekultivace se provádí na konečném tvaru vybudovaného objektu. 

Návrh biologické části rekultivace se řídí průzkumem ekologických charakteristik lokalit 

a stanovišť, stanovením účelu využívání rekultivace, stanovením metodiky způsobu 

výsadby, kultivací a druhovým složením rostlin. 

Cílem biologické rekultivace je zapojit rekultivovaná území do okolní krajiny, dále 

je zde důležité dosažení zdravotní nezávadnosti a trvalé hospodářské využitelnosti. Podle 

způsobu hospodářského využívání rozdělujeme: 

- Zemědělské – cílem je orná půda 

- Lesnické – lesy produkční, zvláštního určení 

- Sadovnicko-krajinářské- lesní a rekreační parky 

- Vodní toky a vodní plochy  

Pokud se u některých objektů v budoucnu počítá se změnou využití, zavádíme 

dočasnou biologickou rekultivaci. Může jít o změnu tvaru, opatření po dobu působení 

důlních vlivů, dočasná deponie stavebních materiálů. Musí zde být zabezpečeno omezení 

eroze, snížení prašnosti, zlepšení mikroklimatických podmínek apod. (Stalmachová, 1996 ) 

2.4.3 Biologická rekultivace zemědělská 

OKR patří v zemědělských rekultivacích po hlubinné těžbě mezi region s největším 

počtem těchto opatření v ČR. Díky hlubinné těžbě dochází k zamokření a poklesům 

povrchu. Při přípravě na zemědělskou rekultivaci jsou poklesy zaváženy hlušinou, dále 

se zde vysypává podorniční vrstva, která může mít mocnost až do jednoho metru. Poslední 

vrstvou je vrstva ornice. Podobným způsobem jsou rekultivovány i povrchy odvalů. Poté 

následuje pětiletý cyklus biotechnické rekultivace se speciálním rámcovým osevním 

postupem (ROP). 
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Tabulka 1 Rámcový osevní postup (Zdroj: Stalmachová 1996) 

Rámcový osevní postup 

1. rok Výsev - luskoobilní směska (zaorat na zeleno) 

2. rok Obilovina s výsevem jetelotrávy 

3. rok Jetelotráva (zaorat na zeleno) 

4. rok Obilovina s podsevem jetelotrávy 

5. rok Jetelotráva (zaorat na zeleno), předat k trvalému užívání 

 Významným ekologickým faktorem, který určuje vhodnost realizace zemědělské 

rekultivace a jejich metod, je znečištění ovzduší a kontaminace půd a vod znečišťujícími 

látkami. OKR patří mezi nejvýznamnější oblasti s těžbou nerostných surovin a také 

k nejprůmyslovějším oblastem s výskytem velkých aglomerací. Tím pádem také patří mezi 

jedna z nejvíce znečištěných území ČR.  V oblastech se zvýšenými koncentracemi imisí 

se upouští od zemědělské rekultivace pro produkci potravin. Tyto rekultivované pozemky 

se využívají jako plochy pro pěstování technických plodin nebo jsou zalesňovány. (Štýs, 

1981) 

2.4.4 Biologická rekultivace lesnická 

Lesnická rekultivace se podílí na obnově funkcí devastované krajiny jak 

z ekologického tak z ekonomického hlediska. Tento typ rekultivace patří mezi základní 

způsoby obnovy krajiny zdevastované hlubinnou těžbou. Je to nejčastěji využívaný způsob 

rekultivace v Ostravsko-karvinském revíru. Při stanovování konceptu rekultivace je nutno 

myslet na to, že lesní porosty jsou v našich podmínkách společenstva, které kromě 

produkční funkce, plní i významné funkce mimoprodukční (např. vodoochranné, 

klimatické asanační a protierozní, hygienické rekreační, půdotvorné, estetické aj.)  

Při obecné charakteristice lesních porostů je možno konstatovat že lesní dřeviny 

mají menší požadavky na kvalitu stanoviště a s tím také souvisí menší požadavky 

na přípravné práce při technické fázi rekultivace, než u zemědělské rekultivace. 

Technologie lesnických rekultivací je ovlivněna funkčním typem porostů a to většinou 

významným způsobem. 

Hlavním smyslem lesů je:  
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-  z  hospodářského hlediska  –  produkce kvalitní dřevní hmoty. 

-  z účelového hlediska – ochrana a tvorba pedosféry, tvorba hygienicky a 

ekologicky efektivního prostředí, ochrana a tvorba vhodných 

klimatických podmínek území, tvorba přírodě blízkých typů 

ekosystémů.  

Biologická fáze lesnických rekultivací je realizována vhodnou úpravou plochy před 

výsadbou, vhodným výběrem dřevin ve vztahu ke stanovišti cílové funkci porostů, 

zajištění vhodných sazenic a ostatního výsadbového materiálu a také samotnou výsadbou 

a následnou kultivací porostů do předání jejímu trvalému uživateli. 

Úspěšnost lesnické rekultivace a její kvalitu ovlivňuje především správný výběr 

druhového složení dřevin a stanovení zásad kultivace budoucích porostů. Vždy je nutné 

vycházet z fytografické a vegetační charakteristiky dané oblasti a počítat s vlastnostmi 

nového ekotopu.  

Pro lesnické rekultivace se z pravidla upřednostňují takové druhy, aby byla jejich 

ekologická amplituda dostatečně široká. Dále pak musí být odolné k extrémním 

podmínkám antropogenních stanovišť a k imisní zátěži. Důležitou vlastností vysazovaných 

druhů také je schopnost velkého ročního přírůstku. 

Dřeviny a keře pro lesnické typy rekultivací jsou děleny na tři skupiny: 

1. Skupina – dřeviny a keře s melioračním významem 

2. Skupina – dřeviny a keře s významem melioračním částečně hospodářským 

3. Skupina – cílové dřeviny s hlavní funkcí produkce dřeva 

Seznam dřevin pro jednotlivé skupiny je rozepsán v následující tabulce: 
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Tabulka 2 Seznam dřevin používaný při lesnické rekultivaci (Zdroj: Stalmachová 1996) 

1. skupina 

Brslen evropský (Euonymus europaeus), bez černý (Sambucus nigra), čimišník 

obecný (Caragana arborescens), svída bíla (Swida alba), řešetlák počistivý 

(Rhamnus catharcica), rakytník úzkolistý (Hippophae rhamnoides), meruzalka 

zlatá (Ribes aureum), dřín obecný (Cornus mas), hloh obecný (Crataegus laevis), 

hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), zimolez tatarský (Lonicera tatarika), 

ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), žanovec měchýřník (Colutea arborescens), 

tavolníky (rod Spiraea), vrba nachová (Salix purpurea), vrba jíva (Salix capraea), 

trnovník akát (Robinia pseudoacacia), topol osika (Populus tremula), hlošina 

úzkolistá (Elaeagnus angustifolia), zlatice (rod Forsythia)   

2. skupina 

olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá (Alnus incana), javor jasanolistý (Acer 

negundo), lípa srdčitá (Tilia cordata), bříza bíla (Betula pendula), třešeň ptačí 

(Cerasus avium), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), topoly (Populus 

balsamifera, P. berolinensis, P. candidans, P. trichocarpa) 

3. skupina 

Dub červený (Quercus rubra) topoly kanadské ( Populus robota, P. serotina, P. 

regenerata), dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), jilm horský 

(Ulmus glabra), jasan ztepilý (Fraximus excelsior), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), modřín opadavý (Larix decidua), 

borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice černá (Pinus nigra), borovice 

Murrayova (Picea murrayana), smrk pichlavý (Picea pungens), smrk omorika 

(Picea omorica), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziezii) 

 Dnes se často pro projektanty rekultivací dostávají do popředí zájmů druhy 

introdukované a druhy okrasné. Dále pak druhy sadovnicky významné, které jsou oproti 

našim původním druhům relativně odolnější vůči některým faktorům prostředí (např. dub 

červený, americké vrby borovice černá apod.). Při použití těchto druhů však bývají často 

narušovány ekologické vazby v krajině: 

- některé porostu mohou způsobovat snižování druhové rozmanitosti 

jednotlivých biocenóz (zhoršená adaptace živočichů na potravu apod.) 

- expanzivní druhy plení okolní krajinu a vytlačují původní a přirozené 

druhy v okolí rekultivované plochy (např. javor jasanolistý, křídlatka 

sachalinská) 
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- některé porosty mohou disponovat agresivním pylem – zde pak probíhá 

masová produkce pylových zrn (např. vrba, topol). Toto se poté 

projevuje na nepříznivých vlivech na alergologickou citlivost některých 

obyvatel. 

 

Při užití introdukovaných druhů dřevin na extrémních stanovištích rekultivované 

krajiny je nutno předpokládat s následným dlouhodobým opečováváním zahrnující 

postupnou výměnu nepůvodních druhů za dřeviny autochtonní (např. přímo při výsadbě 

smíšené a poté postupnou probírkou) 

Podle charakteru stanoviště a požadovaného cílového porostu po zalesnění jsou 

charakterizovány postupy osazování a složení druhů ve 4 typech: 

1. kultury s použitím pouze průkopnických dřevin a keřů (strmé svahy, 

dočasné rekultivace) 

2. kultury s použitím pouze přípravných dřevin (nepříznivá stanoviště 

s velkým procentem skeletu, s kompaktními jíly, se sterilními písky apod.) 

3. kultury se současnou výsadbou pomocných dřevin v kombinaci s cílovými 

(částečná úprava půdního povrch před výsadbou 

4. kultury s použitím pouze cílových dřevin (kvalitně provedená fáze 

biologické rekultivace). 

Pro lesnické rekultivace je vhodný termín na začátku jara. Vysazují 

se prostorokořenné  nebo obalované sazenice. Ukládají se do jamek ve sponu 1 x 1 až 1,5 x 

2,5 m. Doporučuje se výsadbové jámy či odvaly hnojit kompostem, popřípadě 

anorganickými složkovými hnojivy jako NPK, Cererit apod. Tato opatření zlepšují ujímání 

sazenic na stanovištích. Pokud je to možné doporučuje se aplikovat zálivku po výsadbě 

do výsadbových míst. 

Zapojením bylinného patra a tím specifických druhů rostlin na svazích nebo 

na rovných plochách navezených hlušin vzniká významný protierozní faktor. Kořenový 

systém těchto druhů rostlin plní jak ochrannou tak protierozní funkci. Pro tyto účely 

se na svazích či rovných plochách používají výsevné směsi jetelovin a travin, které mají 

schopnost hlubokého kořenění. Pro výsevní směs se preferují tedy druhy nízké, výběžkaté 

druhy těchto travin se značnou schopností vegetativního rozmnožování. 
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Pro každé stanoviště je složení výsevné směsi individuální. Musí odpovídat 

požadavkům stanoviště na konkrétní podmínky a účel travního porostu. Směs 

je sestavována nejčastěji z 3 až 5 druhů, z toho 50 – 60 % výběžkatých trav a 40 – 50% 

trsnatých trav. Pro každou směs je vhodné přidání hlubokokořenní jeteloviny. 

(Stalmachová, 1996) Příklady směsí pro rekultivovaná stanoviště jsou uvedeny 

v následujících tabulkách: 

Tabulka 3 Příklady směsi pro svahy (Zdroj: Stalmachová) 

Druh % kg.ha-1 

jílek vytrvalý 20 60 

kostřava ovčí 20 60 

kostřava červená výběžkatá 35 105 

lipnice luční 20 60 

psineček tenký 5 15 

 

Tabulka 4 Příklad pro plošné pásy a krajnice (Zdroj: Stalmachová) 

Druh % kg.ha-1 

jílek vytrvalý 20 40 

kostřava ovčí 20 40 

kostřava červená výběžkatá 25 50 

lipnice luční 20 40 

psineček tenký 11 22 

jetel plazivý 4 8 
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Tabulka 5 Příklad směsi pro vlhčí, středně těžké a těžké půdy s výslunnou polohou (Zdroj: Stalmachová) 

Druh % kg.ha-1 

jílek vytrvalý 40 120 

kostřava červená výběžkatá 30 90 

lipnice luční 25 75 

psineček výběžkatý 5 15 

 Další příklady viz příloha č.3 

2.4.5 Biologická rekultivace sadovnicko-krajinářská 

Všeobecně se rekreace ve volné ať už přírodní nebo rekultivované krajině považuje 

za jednu z nejvhodnějších forem trávení volného času obyvatelstva. Je to také jedna 

z nejúčinnějších forem obnovy fyzických i psychických sil. Uvádí se, že rekreační nároky 

obyvatelstva prudce stoupají, zatím co značně ubývá ploch, kde mohou být tyto nároky 

uspokojeny. 

V blízkosti takto postižených lokalit jako jsou města, sídliště či velké urbanizované 

celky je potřeba zakládat rekreační lesy a to z důvodu úbytku krajiny a krajinných částí 

vhodných pro krátkodobou rekreaci obyvatelstva. Tento úbytek je v OKR způsoben 

především průmyslovou a těžební činností, která svým provozem zabírá značné území 

určené pro tyto účely. 

Členění ploch podle způsobu rekreace: 

- rekreační a parkové lesy 

- parky 

- lovecké prostory 

Rekreační lesy jsou vysazovány hlavně u příměstských oblastí a také v oblastech 

průmyslových aglomerací. Tyto lesy se definují jako lesy zvláštního určení. Cílem výsadby 

těchto rekreačních lesů je vytvořit takové lesní prostředí, aby působilo esteticky a aby zde 

bylo vybudováno základní rekreační vybavení (parkoviště, odpadkové koše, orientační 

cedule, lavičky apod.). Dále aby zde byly vytvořeny pěší a cyklistické stezky. 

Parkové lesy neboli lesoparky, jsou takové krajinné úseky, kde jsou navzájem 

sladěné jak umělé, tak i přirozené rekreační prvky. Znakem takovýchto parkových lesů 
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jsou lesní louky se solitérami a enklávami stromů a keřů a také výrazné zatravněné plochy. 

Kolem městských aglomerací tvoří tyto lesy celky, které patří do tzv. „zelené zóny“ a díky 

tomu značně formují okolní krajinný ráz. Zakládání těchto lesů je prováděno v terénu, 

jehož reliéf je mírně členitý. Následné vybavení těchto ploch je uzpůsobeno druhu jejich 

využívání, funkce a typu rekreačního používání. Parkové lesy se považují za lesy se 

zvláštním určením, a proto zde převažuje mimoprodukční funkce nad funkcí produkční.  

Pro lovecké prostory se používají některé lesnické rekultivace. Ty však musí být 

pouze mimoprodukčního charakteru. Členitost a velká rozloha těchto území je vhodná pro 

život lovné zvěře a její dostatečný klid. V takových to oblastech jsou v lesním porostu 

doplňovány krmelce a zásypy. Ostatní vybavení těchto ploch je podřízeno zásadám pro 

vybudování loveckých revírů či obor. (Štýs, 1981) 

2.4.6 Vodohospodářská rekultivace  

Mezi jeden z nejdůležitějších prvků krajiny patří voda. Ta plní v nenarušeném 

prostředí dvě významné funkce: ekologickou a krajinotvornou. První zmíněná funkce 

vyplývá z faktu, že voda je pro existenci veškerého života prvořadým médiem. Druhá 

funkce vyplývá z toho, že se voda podílí na vytváření charakteru prostředí a také se 

významně podílí na ekologické stabilitě krajiny. 

Přínosná řešení vodohospodářské rekultivace na devastovaných územích těžbou 

černého uhlí a průmyslu jsou tato: 

- budování nádrží a rybníků a to díky zapojení těchto ploch do krajinné 

struktury 

- budování vodních ploch jako zdroje pitné vody 

- odstranění extrémů některých stanovišť v oblasti 

- odvodnění zamokřených půd 

- stabilizování vodního režimu ve spodních a povrchových vodách 

- odstranění příčin eroze 

Všechny vodohospodářské úpravy provedené v krajině se velmi dobře podílejí na 

vylepšení ekologických faktorů daného území a příznivě doplňují ostatní druhy rekultivací 

tak, že pomáhají všem biotechnologickým opatřením provedených jak při lesnické tak i 

zemědělské rekultivaci. 
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Mezi vodohospodářské rekultivace řadíme: 

- nádrže na horních hranách jednotlivých hald či odvalů 

- nádrže ve zbytkových jámách 

- poklesové kotliny jako „přírodní“ typy vodních útvarů 

- odkaliště 

Vodohospodářský význam rekultivovaných vodních útvarů je především pro místní 

zemědělství a to z důvodu akumulace vody, dále má pak význam jako zdroj užitkové vody 

nebo schopnost regulace vodního režimu na rekultivovaném území. Z dalších možností 

využívání těchto ploch je nutné zmínit využívání ozeleněných vodohospodářských staveb 

pro rekreační účely nebo rybolov. Tyto možnosti dávají těmto oblastem Rekreačně-

estetický význam. (Pokorný, 2001) 

2.5 Vyhodnocení dosavadního stavu rekultivací v OKR 

Rekultivace krajiny v OKR je neustále probíhající činnost. Většina nynějších projektů 

není dosud ukončena. Do roku 2010 bylo celkem dokončeno 2579,24 ha rekultivací. 

Všechna tato území jsou dosud monitorována a veškerá biotechnologická opatření 

se neustále sledují. Do ukončení těžby v tomto revíru chybí ještě zrekultivovat 1196,20 ha. 

V procentuálním měřítku je do roku 2010 dokončeno 42% všech rekultivací v OKR. 

V rozpracovaném stavu je 26% a z toho většina projektů má konečný termín dokončení až 

v roce 2013-2014. Do ukončení těžby zbývá rekultivovat 32% všech území zasažených 

těžbou černého uhlí. Celková plocha zrekultivovaného území bude tedy činit 3775,44 ha. 

Veškerá data jsou zobrazena v následujícím grafu: 
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Obrázek grafu Rekultivace v OKR (Zdroj: Minerální suroviny) 

Z grafu vyplývá, že nejpoužívanějším typem rekultivací je lesnická rekultivace. 

Doposud bylo použito 14,7 miliónů sazenic. Do ukončení těžby v revíru se ještě na veškeré 

práce použije 7.4 miliónů sazenic. Na všechny lesnické rekultivace bude tedy dohromady 

použito 22,15 miliónů sazenic. (Štýs, 2011) 

2.6 Příklady rekultivovaných území v OKR 

2.6.1 Darkovské moře 

Tabulka 6 Darkovské moře (Zdroj: www.okd.cz) 

Technická rekultivace 1997-2009 

Biologická rekultivace 1999-2014 

Předpokládané výdaje 630 mil. Kč 

Rozloha území 145 ha 

Cíl rekultivace Rekreační oblast 
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Rekultivace Darkovského moře patří, mezi jedny z nejzajímavějších projektů. Jde 

o největší rekultivační projekt na moravskoslezském území. Rozprostírá se na ploše téměř 

150 hektarů a veškerá technická rekultivační opatření zde probíhají téměř 13 let. Dále zde 

probíhá biologická rekultivace, která bude trvat 5 let. Při úpravách na tomto území bylo 

převezeno a přemístěno více jak 5 miliónů m3 hlušiny. Darkovské moře má jako jedna 

z mála vodních ploch takto velkého rozsahu vodu, která vyhovuje spoustě vzácných 

živočichů. 

Oblast Darkovského moře již dnes plní cíl rekultivačního projektu. Jezero dává 

příležitost pro vodní sporty a celá oblast by v budoucnu měla plnit účel sportovního areálu. 

Je zde plán na vybudování pláží a ostatního sportovního zázemí. (www.okd.cz)   

Fotografie viz příloha č.1 

 
Obrázek 1 Darkovské moře (Zdroj www.wikipedia.cz) 
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2.6.2 Svojsíkovo údolí 

Tabulka 7 Svojsíkovo údolí (Zdroj: www.okd.cz) 

Technická rekultivace 1998-2002 

Biologická rekultivace 2000-2010 

Předpokládané výdaje 57,6 mil. Kč 

Rozloha území 10,6 ha 

Cíl rekultivace les 

Svojsíkovo údolí je poklesová kotlina, která vznikla důsledkem intenzivní hornické 

činnosti. Po dlouhou dobu bylo toto území využíváno jako nádrž na ukládání hlušiny 

z nedalekého provozu úpravny uhlí závodu Dolu Lazy. 

Rekultivační práce zde byly zahájeny v roce 1998 a to tím že se důlní hlušinou 

zavezly vytěžené nádrže. Z další navezené hlušiny byl vymodelován členitý kopec. Tento 

vymodelovaný terén, se následně překryl zeminou a byl zde vysazen travní porost a 

sazenice lesních dřevin. Zalesnění probíhalo postupně a po jednotlivých celcích. Ve 

většině případů byly použity jehličnaté druhy stromů a to především borovice. Poté 

následovalo období péče o vysazené porosty. (www.okd.cz)  Fotografie viz příloha č.2 

 

Obrázek 2 Svojsíkovo údolí (Zdroj: www.okd.cz) 
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3 Charakteristika zájmové oblasti

Obrázek 3 Ostravsko – karvinsko (Zdroj: www.google.cz)

3.1 Životní prostředí

Těžba uhlí a s ní spojené 

každé těžební oblasti. Už od 18. století m

podmínky i kvalitu prostř

těchto změn jsou sice jen př

Ještě do druhé poloviny minulého století se však t

na přírodu Ostravska a Karvinska nezabývaly v

moderní podnik si však svou odpov

odpovídající pozornost. 
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Charakteristika zájmové oblasti 

karvinsko (Zdroj: www.google.cz) 

Životní prostředí 

žba uhlí a s ní spojené změny v prostředí jsou jevem, se kterým se musí po

žební oblasti. Už od 18. století měnilo hornictví tvář krajiny, demografii, sociální 

podmínky i kvalitu prostředí zdejšího regionu zcela zásadním způsobem. Odhady objemu 

n jsou sice jen přibližné, přesto ilustrují, o jak dramatický zásah šlo.

 do druhé poloviny minulého století se však těžební podniky dopady svých aktivit 

írodu Ostravska a Karvinska nezabývaly vůbec, nebo jen minimáln

moderní podnik si však svou odpovědnost za podmínky v oblasti uvě
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jsou jevem, se kterým se musí počítat v 

ř krajiny, demografii, sociální 

ůsobem. Odhady objemu 

esto ilustrují, o jak dramatický zásah šlo. 

žební podniky dopady svých aktivit 

bec, nebo jen minimálně. OKD jako 

odmínky v oblasti uvědomuje a věnuje jim 
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V dnešní době se krajina kolem těchto objektů začala měnit. Společnost OKD 

věnuje velké finanční prostředky na sanace, rekultivace a na realizaci opatření aby bylo 

zabráněno nenávratnému zničení krajiny. O krajinu Ostravsko – Karvinského revíru se 

tedy dnes stará mnoho firem aby bylo zajištěno začlenění zničeného nebo poškozeného 

území do krajiny.   

V české části Hornoslezské černouhelné pánve (oblast Karvinska a Staříče) se těží 

kvalitní černé uhlí výhradně hlubinným způsobem. Těžba uhlí tedy zatěžuje zdejší krajinu 

a životní prostředí několika způsoby: (www.okd.cz) 

- Vlivy poddolování na povrch 

- Tělesa odvalu (haldy) 

- Usazovací nádrže na flotační hlušiny 

- Vypouštění důlní vody vodotečí 

- Produkce emise TZL (tuhé znečišťující látky)  

3.2 Geologie 

Ostravsko-karvinský revír patří do území hornoslezské černouhelné pánve. Celá tato 

pánev se rozprostírá na ploše přes 7000 km2, z toho se na českém území je plocha 

uhlonosného karbonu jen asi 1550 km2 

Omezení jižní části české pánve není zcela přesně ověřeno. Z vrtných průzkumů 

a paleografických studií se lze domnívat, že celková plošná velikost české části 

hornoslezské pánve je podstatně rozsáhlejší. Dnešní hornoslezská pánev je pouze 

denudačním zbytkem původně daleko rozsáhlejší pánevní struktury (moravskoslezská 

paleozoická pánev) vyplněné sedimenty devonu, spodního a svrchního karbonu i permu. 

V nadloží tohoto komplexu se nalézají autochtonní sedimenty třetihorního a 

čtvrtohorního stáří, jakož i horniny karpatských příkrovů. Na povrch vystupuje produktivní 

karbon jen ojediněle v malých výchozech na ostravsko-karvinském hřbetu mezi 

Petřkovicemi a Karvinou. (www.geologie.vsb.cz) 
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Obrázek 4 Geologická mapa hornoslezské uhelné pánve (Zdroj: Uhelné hornictví v OKR) 

3.3 Hydrologie 

Celá oblast OKR patří do oblasti povodí Odry. V této oblasti lze vymezit dvě 

hydrologicky odlišné oblasti podmíněné geologickou stavbou a to oblast jesenickou a 

beskydskou. Celkově je povodí tvořeno převážně spíše menšími toky a jeho říční síť 

prodělala dlouhý a složitý vývoj ovlivněný i kolísáním klimatu ve čtvrtohorách. Nivní říční 

trati s výplní starých říčních sedimentů se nacházejí zvláště na dolním toku Odry a Opavy, 

jsou významným zdrojem kvalitních štěrkopísků a tvoří zčásti rezervoáry podzemní vody. 

Jinak ale zbývající část povodí proti jiným oblastem ČR je na podzemní vody poměrně 

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

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

Olše. (www.pod.cz) 

3.4 Geomorfologie 

Okres Karviná náleží podle regionální geologie ČR do karpatské soustavy, která se 

zformovala během alpínského vrásnění koncem třetihor. Karpatská soustava zasahuje na 

území ČR pouze malou vnější částí Západních Karpat. Podle regionálně 
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geomorfologického třídění georeliéfu ČR náleží řešené území do provincie Západní 

Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny 

a celku Ostravské pánve. (Demek, 1987) 

Ostravskou glacigenní pánev tvoří roviny až ploché nížinné pahorkatiny s nadmořskou 

výškou přibližně 200 až 300 m n. m. V karvinské části ji pak můžeme rozdělit na 

Karvinskou plošinu, Orlovskou plošinu a Havířovskou plošinu. Jižní část okresu pak 

řadíme k subprovincii Vnější Západní Karpaty, která je na daném území zastoupena 

celkem Podbeskydská pahorkatina. Podcelky tvoří tektonická sníženina Třinecká brázda a 

Těšínská pahorkatina se střední nadmořskou výškou 322 m n. m. (Weissmannová, 2004). 

3.5 Pedologie 

Dominantním půdním typem na území Ostravsko-Karvinska jsou ilimerizované půdy, 

zejména fluvizem pseudoglejová na sprašových hlínách. V údolích podél vodních toků se 

na nivních sedimentech nachází fluvizemě v různém stupni oglejení. V místech 

postižených depresí a v okolí rybníků se vyvinul glej typický. Kambizem je výrazněji 

zastoupena pouze v okolí Českého Těšína. Na svahovinách pískovců převládá kambizem 

typická a pseudoglejová, místy se vyskytují ostrůvky kambizemě eutrofní. Jižně od Orlové 

a podél nivy řeky Olše se na štěrkopískových terasách vytvořila kambizem arenická. Na 

hranici s Frýdecko – Místeckým územím místy zasahují parendziny vyvinuté na 

svahovinách flyšových pískovců. V současné době jsou na území OKR typické 

antroposoly. V důsledku hornické činnosti velkou část půdního profilu pokrývají 

nevyvinuté antropogenní půdy. Na mnoha místech je časté zvodnění a zatopené poklesové 

kotliny (Culek, 1996). 

3.6 Fauna a flóra 

Zoogeograficky území náleží do oblasti palearktické, podoblasti eurosibiřské, provincie 

listnatých lesů. Složení fauny pak odpovídá do značné míry poloze území v rámci střední 

evropy. Na Ostravsko-krarvinsku žije většina druhů, které najdeme po celé české 

republice. Vzácné a ohrožené druhy lze najít především v chráněných krajinných oblastech 

jako např. CHKO poodří. Mezi nejvzácnější druhy patří žábronožka sněžní 

(Siphonophones grub), velevrub malířský (Unio pictorum), vydra říční (Lutra lutra). Také 
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se zde nalézejí populace nepůvodních živočichů jako např. želva nádherná (Trachemis 

skripta). 

 Flóra je v OKR ovlivněna především střídáním různých typů stanovišť, jako jsou 

louky, lesy, rybníky, tůně, mrtvá ramena řek, meandry apod. Tato pestrost květeny je tedy 

dána rozmanitostí prostředí. Můžeme zde najít i některé teplomilné rostliny, které osidlují 

např. některé haldy jako je Ema. Rostou zde druhově poměrně chudé porosty vysokých 

ostřic, např. ostřice štíhlá (Carex acuta) či ostřice pobřežní (Carex riparia). Méně 

vlhkostně náročná jsou pcháčová společenstva s pcháčem potočním (Cirsium rivulare), 

pcháčem šedým (Cirsium canum) z další srostlin jsou zde kotvice plovoucí (Trapa natans) 

či vodní kapradiny nepukalky plovoucí (Salvinia natans). 

V lesích jsou poměrně hojně zastoupena společenstva tvrdých luhů s dubem letním 

(Quercus robur), lípou srdčitou (Tilia cordata), habrem obecným (Carpinus betulus) a 

jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Bylinné patro se vyznačuje barevně nápadným 

jarním aspektem, který utváří např. ohrožená sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), 

orsej jarní (Ficaria verna), dymnivky dutá (Corydalis cava), sasanka hajní (Anemone 

nemorosa), česnek medvědí (Allium ursinum) aj. Vhodné podmínky pro svou existenci i 

údolní jasanovo-olšové luhy především s olší lepkavou (Alnus glutinosa)  a jasanem 

ztepilým (Fraxinus excelsior) ve stromovém patře. (www.poodri.ochranaprirody.cz) 

 Podmínkám oblasti odpovídají i zastoupení lesních společenstev. Většina lesů je 

smíšených převažuje zastoupení dubové bučiny (asi z 80%) a dále pak smrky a borovice, 

které jsou často ovlivněny imisemi. (Průša, 2001).   
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4 Metodika 

Cílem této práce bylo zhodnotit provedenou rekultivaci na území Ostravsko - karvinského 

revíru. Vzorem pro toto hodnocení je zpracovaný projekt firmy AWT rekultivace a.s., 

respektive jeho technická zpráva. Projekt je zaměřen na území řeky Stonávky v km 0,00-

2,90 etapa A rekultivované v letech 2008-2012. Na základě analýzy rekultivace 

modelového území je nutné vypracovat návrh rámcových směrnic pro zakládání 

vegetačních prvků extrémních stanovišť. Budou zde vyhodnoceny všechna technická a 

biologická opatření, která byla na tomto území provedena. Tato oblast je velice rozsáhlá, a 

proto zde nejsou ještě všechna opatření realizována. Rekultivace této oblasti probíhá na 

etapy. 

V rámci tohoto stavebního objektu byla provedena modelace terénu násypovým 

materiálem a následně překryv upraveného terénu zeminou. Modelace terénu byla 

provedena s ohledem na pozdější využití zájmové lokality, kde se předpokládalo, že 

zájmové území stavby bude sloužit obyvatelů města Karviná ke sportovně rekreační 

činnosti. Tvar terénu byl navržen velmi členitě a zdánlivě neuspořádaně. Vzhledem 

k tomu, že v zájmové lokalita se nachází  inundačním pásmu řeky Olše a Stonávky, byl 

terén navržen tak, aby bylo v co možná největší míře podporováno zadržování 

povrchových, srážkových i podzemních vod v lokalitě. Zadržování a omezování 

povrchových odtoků do přirozených vodních toků je v souladu s požadavky ochránců 

přírody i dle vyhlášky Ministerstva zemědělství. 

 
Obrázek 5 území řeky Stonávky (Zdroj: Projekt AWT Rekultivace a.s.) 
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Největší násypy byly prováděny v jižní a střední části zájmové lokality v blízkosti 

důlního závodu. Celkový násyp v rámci zájmové lokality tvořil 1707,842 m3 hlušiny. 

Celkový odkop v rámci celé zájmové lokality byl 40,873 m3. Deficit násypových hmot 

tvořil 1666,969 m3 násypového materiálu. Jako násypový materiál byla použita důlní 

hlušina. Celková plocha úprav terénu a provedené práce jsou vyobrazeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 8 území řeky Stonávky (Zdroj: Projekt AWT Rekultivace a.s.) 

Úprava pláně   393,420 m2 

Svahování  82,89 m2 

Odkopy v zájmové lokalitě  40,873 m3 

Násypy v zájmové lokalitě  1707,842 m3 

Celková plocha úprav (tvarování terénu) 476,317 m2 

Na upravené násypy byl proveden překryv zeminou. Na překryv násypů byla 

použita pouze zemina, která byla dříve skryta v lokalitě v rámci skrývky zemin. Překryv 

zeminy v rámci stavby byl navržen tak, aby nevznikl deficit nebo přebytek zemin. 

Z důvodu minimalizace eroze na nejprudších svazích okolo vodní plochy v jihozápadní 

části území bylo navrženo zpevnění svahů georohoží. Na upravený násyp se rozložili 

georohože (geomříže) a na rozložené georohože se následně provedl překryv zeminou. 

Biologická rekultivace probíhá i dodnes. Výsadba sazenic lesních kultur byla 

provedena tak, aby byl v konečné fázi vytvořen přirozený krajinotvorný prvek, který bude 

vhodně doplňovat okolní ráz krajiny a umožní opětovné zapojení těžbou poznamenané 

oblasti do krajinného celku. Cílem rekultivace byl les s kategorizací „ les zvláštního 

určení“, u něhož byl veřejný zájem na zlepšení a ochranu životního prostředí nadřazen 

produkčním funkcím lesa. Výběr druhové skladby a rozmístění stromů a keřů po ploše byl 

stanoven s ohledem na pozdější využití, kdy plocha slouží částečně jako biocentrum a 

zároveň plní funkci zdravotní, rekreační a krajinářsko-estetickou. 
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Obrázek 6 území řeky Stonávky (Zdroj: Projekt AWT Rekultivace a.s.) 

    Sazenice stromů v rámci výsadby ploch byly vysazovány ve skupinách druhově a 

tvarově různorodých. Výsadba sazenic stromů a keřů na území byla provedena zejména v 

prostorech kolem vodních ploch a komunikací. Jednotlivé plochy byly osazeny stromy a 

doplněny keři s druhovou skladbou, která je sepsána v následujících tabulkách: 

Tabulka 9 Seznam stromů (Zdroj: Projekt AWT Rekultivace a.s.) 

Stromy Procentuální zastoupení (%) Počet kusů sazenic (ks) 

(Fraxinus excelsior) jasan 

ztepilý 
35 14581 ks 

(Acer pseudoplatanus) javor 

klen 
20 8332 ks 

(Tilia cordata) lípa srdčitá 15 6249 ks 

(Quercus robur) dub letní 10 4.166 

(Larix decidua) modřín 

opadavý 
5 2083 

(Ulmus) jilm 5 2083 

(Fagus silvatice) buk lesní 5 2083 

(Alnus glutinosa) olše lepkavá 5 2083 
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Tabulka 10 Seznam keřů (Zdroj: Projekt AWT Rekultivace a.s.) 

Keře Procentuální zastoupení (%) Počet kusů sazenic (ks) 

Acer campestre javor babyka 20 30078 

Salix alba vrba bílá  20 30078 

Cornus sanguinea svída 

krvavá 
20 30078 

Ligustrum vulgare ptačí zob 

obecný 
20 30078 

Symphoricarpus albus 

pamelník bílý 
20 30078 

Původ sadebního materiálu je z lesní oblasti 39 v Podbeskydské pahorkatině. Tato 

oblast patří do lesního vegetačního stupně č 3. Při výsadbě stromů se dodržoval spon cca 

2,0 m x 2,0 m, k výsadbě byli použity prostokořenné sazenice stromů. Při výsadbě keřů byl 

navržen spon cca 1,0 m x 1,0 m a použity zde byly sazenice keřů s 3-4 výhony. Velikost 

výsadbových jamek u stromů je 0,35m x 0,35m x 0,35m, a u keřů 0,25m x 0,25m x 0,25m. 

Na ploše zeminového překryvu a na plochách upravovaných a vytvořených příkopů, včetně 

plochy ochranné hrázky, bylo provedeno zatravnění. 

 
Obrázek 7 území řeky Stonávky (Zdroj: Projekt AWT Rekultivace a.s.) 

 Údržba výsadeb byla navržena na dobu 5 let po ukončení výsadby. Za tuto dobu, by 

měli být všechny sazenice životaschopné a měli by vykazovat známky ujmutí. 
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Plán údržby: 

1. rok   

- strojní sečení volných travnatých ploch - 2 x za rok  

- celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbě stromů a keřů - 2 x za rok 

- dosadba uhynulých stromů a keřů - 10 % z celkového počtu sazenic při výsadbě 

(druhová skladba se používá původní, dosazují se sazenice těch druhů, které 

vykazují nejlepší ujímavost) 

- letní a zimní nátěr proti okusu stromů a keřů zvěří za použití repelentní látky  

- přihnojení travního porostu - 1 x za rok      

2. rok   

- strojní sečení volných travnatých ploch - 2 x za rok  

- celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbě stromů a keřů - 2 x za rok 

- dosadba uhynulých stromů a keřů - 10 % z celkového počtu sazenic při výsadbě 

- letní a zimní nátěr proti okusu stromů a keřů zvěří za použití repelentní látky  

- přihnojení travního porostu - 1 x za rok      

3. rok   

- strojní sečení volných travnatých ploch - 2 x za rok  

- celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbě stromů a keřů - 2 x za rok 

- dosadba uhynulých stromů a keřů - 30 % z celkového počtu sazenic při výsadbě 

- letní a zimní nátěr proti okusu stromů a keřů zvěří za použití repelentní látky  

- přihnojení travního porostu - 1 x za rok      

 4. rok   

- strojní sečení volných travnatých ploch - 2 x za rok  

- celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbě stromů a keřů - 2 x za rok 

- letní a zimní nátěr proti okusu stromů a keřů zvěří za použití repelentní látky  

- přihnojení sazenic vícesložkovým tabletovým hnojivem SILVAMIX 

- přihnojení travního porostu  - 1 x za rok      

5. rok   

- strojní sečení volných travnatých ploch - 2 x za rok  
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- celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbě stromů a keřů - 2 x za rok (posečená hmota 

zůstane ponechána na místě, působí jako regulátor vláhy a po rozkladu obohacuje 

sazenice humusem) 

- letní a zimní nátěr proti okusu stromů a keřů zvěří za použití repelentní látky  

- přihnojení travního porostu - 1 x za rok 
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5 Rámcové zásady zakládání, pěstování a obnovy vegetačních 

prvků na extrémních stanovištích 

 

5.1 Přípravná fáze 

- Mapování a analýza: při této fázi je důležitým postupem zajištění všech podkladů 

pro dané stanoviště. Zjistit všechny důležité poznatky jako typ půdy, ekologická 

rizika, druhová skladba původních porostů atd. Toto je důležitý krok ještě před 

projektováním samotného projektu, aby byla zajištěna kompatibilita rekultivované 

plochy s okolní krajinou. 

  

- Vypracování projektu: vypracováním projektu by se měla zabývat pouze osoba 

způsobilá a znalá dané problematiky. Dále by se pak měl celý projekt řídit 

stavebním zákonem a měl by být vypracován v rámci všech předpisů. Projekt by 

také měl brát zřetel na další využívání území a jeho dlouhodobý vývoj. 

 

- Příprava stanoviště: pro přípravu je dobré používat zeminu, která byla vykopána 

při přípravných pracích. Při samotné přípravě je navážena hlušina, na kterou je poté 

proveden překryv zeminou. Terén je dobré navrhnou tak aby byl schopen 

zachytávat povrchovou vodu a aby byl členitý a zdánlivě neuspořádaný. Díky těmto 

úpravám pak celé rekultivované území zapadá do krajinného rázu. Pro snížení 

eroze na prudkých svazích je přínosné používání georohoží. 

 

5.2 Zakládání porostů 

- Hloubení jamek: při hloubení výsadbových jamek je nutno dodržovat jejich 

dostatečnou velikost. Při nynější praxi se nejčastěji používá velikost pro stromy 

0,35 x 0,35 x 0,35 m a pro keře 0,3 x 0,3 x 0,3. Tato velikost je pro dobré uchycení 

vysazených sazenic dostačující. Pro zlepšení podmínek pro sazenice je vhodné 

používat velikost jamek pro stromy 0.4 x 0,4 x0,4 m a pro keře 0,35 x 0,35 x 0,35 
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což je sice nákladnější ale v konečném důsledku mají vysazené dřeviny lepší místo 

pro svůj růst. 

 

- Výsadba sazenic: při výsadbě sazenic je nutno dodržovat spon mezi rostlinami, 

aby měli vysazené rostliny dostatek prostoru pro svůj růst. Pro stromy je dobré 

používání sponu 2 x 2 m a pro keře 1x 1 m kde keře by měli mít 3-4 výhony. Při 

druhové skladbě je nutno dodržovat složení dřevin, které je odvozeno podle 

přirozené druhové skladby původního stanoviště. Při dnešní praxi jsou používány 

introdukované dřeviny (Quercus rubra, Picea pungens, Robinia pseudoacacia, 

Swida alba, Pseudotsuga menzienzii apod). Tyto dřeviny jsou sice odolnější a 

adaptabilnější ale následně poté vytlačují původní druhy i za hranicí rekultivované 

krajiny. Proto je lepší využívat rostliny a dřeviny původní (Quercus robur, Quercus 

petraea, Fraximus excelsior) 

 

- Zásady pečování o vysazené porosty: péče o porosty je důležitým faktorem při 

rekultivaci jakéhokoliv území. Je nutno vysazeným porostům pomáhat, aby byli co 

nejdříve schopné vlastní produkce a aby byli za co nejkratší čas soběstačné. Při této 

fázi se tedy zavádí plán péče o porosty. Tento plán je na 5 let od dokončení 

biologické rekultivace. Zahrnuje každoroční prostříhávání již narostlých porostů, 

dosadbu uhynulých stromů, hnojení porostů kde je nejlepší používat co nejvíce 

kompostu, nátěry proti okusu, sečení travních ploch. Tento plán se shoduje 

s plánem použitým na modelovém území.  



Jiří Doležal: Biotechnologická opatření při rekultivaci území OKR 

 
2012  30 
 

6 Diskuse 

Všechna opatření, která jsem uvedl v rámcových zásadách, patří mezi jedny 

z nejdůležitějších věcí, kterých je třeba se držet při rekultivaci krajiny na extrémních 

stanovištích. Dále je nutno, aby projekty byly vypracovávány odborníky, kteří jsou 

seznámeni s danou problematikou. V OKR je většina projektů vypracovávána s plánem pro 

následné využívání lokality a jejím dalším rozvojem. Toto je postup, který zajišťuje, že se 

hned při začátku prací myslí na opatření které je nutno provést pro vybudování vybavení 

pro užívání lokality ať už k rekreačním účelům nebo účelům lesnickým apod.  

Při zkoumání modelového území jsem zjistil, že většina realizovaných opatření 

probíhá v rámci daných stanov. Při vypracovávání rámcových zásad jsem se tedy většinou 

držel zásad použitých v projektu regenerace řeky Stonávky. A však v některých částech 

nesouhlasím. 

Nevhodné je používání introdukovaných rostlin na místo rostlin původních. Tato 

skutečnost vyplývá ze snahy rekultivovat území co nejrychleji a nejefektivněji. Další 

stránkou této věci je ekonomické hledisko, kdy je snadnější výsadba těchto rostlin a to 

z důvodu jejich efektivního růstu a menšího odumírání. Celkový počet dosazovaných 

stromů a keřů se tedy sníží. Je pochopitelné, že takto firmy realizující rekultivace uvažují, 

avšak konečné důsledky mají dost znatelné dopady. Dřeviny jako: Quercus rubra, Picea 

pungens, Robinia pseudoacacia, Pseudotsuga menzienzii apod. jsou tedy sice rostliny, 

které mívají pro firmy velký potenciál, avšak v konečném důsledku dochází k tomu, že tyto 

rostliny, které jsou značně odolnější než přirozené druhy, následně vytlačují původní druhy 

a při pozdějších fázích mohou způsobit i jejich vymizení. Navíc se také hledí na to jak 

bude rekultivované území vypadat. Tyto používané dřeviny jsou také většinou okrasné a na 

oko návštěvníka působí lépe než všední, původní rostliny. Avšak ekologická stabilita a 

celková hodnota biotopu by měla být na prvním místě. Proto doporučuji používat 

pionýrské druhy rostlin nebo druhy původní, které mají sice větší požadavky na pěstování i 

na poskytnuté místo v krajině, ale nakonec díky nim rekultivovaná krajina snáze zapadne 

do celkového krajinného rázu. Nehledě na to že taková krajina má pak pro celou oblast 

větší ekologickou hodnotu. Z původních rostlin bych zmínil: Quercus robur, Quercus 

petraea, Fraximus excelsior, Pinus sylvestris, Tilia cordata apod. Tyto rostliny sice 

nebudou mít při rekultivaci potenciál ušetřit peníze a zrychlit celý proces, ale mají 
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potenciál, pozitivně ovlivnit rekultivovanou krajinu v jejím následném vývoji a rozvoji 

celého regionu směrem k ekologické stabilitě. 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit metody rekultivací, které jsou používány v Ostravsko-

karvinském revíru. Tyto metody, byly zhodnoceny hlavně z hlediska používaných 

biotechnologií. Většina rekultivací prováděných v OKR má lesnický charakter. Dále jsou 

požívány rekultivace vodohospodářské, sadovnicko-krajinářské a rekultivace zemědělské. 

Před těmito druhy rekultivací musí projít každá rekultivace svou technickou fází, která se 

zabývá především modelací terénu zájmové lokality. Dále na tuto fázi navazují již zmíněné 

druhy biologických fází. Všechny úpravy a používaná řešení se musí řídit zákony a to 

především zákonem stavebním.  

V další části se tato práce zabývala vyhodnocením dosavadních biotechnologických 

opatření na modelovém území. Za modelové území byla zvolena úpravy řeky Stonávky. 

Tato práce vyhodnotila, že biotechnologická opatření jsou zásadně v normě, avšak 

s některými použitými patřeními nesouhlasím. Pro krajinu jako takovou je lepší, aby byly 

používány rostliny a dřeviny, které jsou zde původní. V běžné praxi se používají bohužel 

dřeviny okrasné nebo introdukované jako Quercus rubra či Robinia pseudoacacia. Pro 

zlepšení zapadnutí krajiny do krajinného rázu jsou lepší druhy původní nebo pionýrské 

jako Quercus robur, Quercus petraea. Při použití těchto dřevin je následná ekologická 

hodnota krajiny a k ní přilehlých ekotopů větší.   

Většina vypracovaných rámcových zásad vychází z projektu regenerace řeky 

Stonávky. To znamená že, projekty budované v OKR v rámci rekultivace krajiny se 

většinou drží zásad pro vypracovávání a realizovaní rekultivačních projektů.  

Ostravsko-karvinský revír je jednou z nejmladších oblastí v ČR. Na tomto území se 

nachází spousta průmyslových podniků, jejichž činností dochází k devastaci okolního 

prostředí. Nutnost rekultivovat je brána až od začátku 20. století. Většina projektů 

v zahraničí je již dnes dokončeno zatímco, na většinu projektů v ČR se zatím čeká. Tak 

jako tak je nutné si uvědomit, že jsme přírodě zavázáni a že je naší povinností jí náš dluh 

splatit. Pokud je možno část dluhu splatit tím, že se budeme snažit vrátit krajinu, která 

vlivem člověka utrpěla škody, do normálního stavu, je to dobrá cesta jak se přírodě zase o 

něco přiblížit. 

Tato práce mi dala základní znalosti o rekultivačních technologiích. Bylo velice 

zajímavé pracovat s tímto tématem, jelikož je mi příroda osobně velice blízká. Způsobů jak 
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člověk přírodu devastuje je mnoho, zatímco způsobů jak se o přírodu starat je stále málo. 

Proto bych se tomuto tématu chtěl věnovat i nadále u diplomové práce a chtěl bych se 

zabývat výzkumem daných technologických postupů. 
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9 Přílohy 

Příloha 1 Darkovské moře 

 

Obrázek 8 Darkovské moře (Zdroj www.okd.cz) 
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Příloha 2 Svojsíkovo údolí 

 

Obrázek 9 Svojsíkovo údolí (Zdroj www.okd.cz) 
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Příloha 3 Příklady směsí 

Tabulka 11 Příklad směsi pro vlhčí středně těžké půdy v polostínu (Zdroj: Stalmachová 1996) 

Druh % kg.ha-1 

jílek vytrvalý 25 75 

kostřava červená výběžkatá 30 90 

lipnice luční 25 75 

lipnice hajní 15 45 

psineček výběžkatý 5 15 

 

Tabulka 12 Příklad směsi pro velmi suché půdy a jižní expozice (Zdroj: Stalmachová 1996) 

Druh % kg.ha-1 

jílek vytrvalý 20 60 

kostřava ovčí 27 75 

kostřava červená výběžkatá 25 81 

lipnice luční 25 75 

psineček tenký 5 15 

jetel plazivý 5 15 

štírovník růžkatý 3 9 

 

  



Jiří Doležal: Biotechnologická opatření při rekultivaci území OKR 

 
2012  39 
 

10 Seznam tabulek 

Tabulka 1 Rámcový osevní postup ........................................................................................ 6 

Tabulka 2 Seznam dřevin používaný při lesnické rekultivaci ............................................... 8 

Tabulka 3 Příklady směsi pro svahy .................................................................................... 10 

Tabulka 4 Příklad pro plošné pásy a krajnice ...................................................................... 10 

Tabulka 5 Příklad směsi pro vlhčí, středně těžké a těžké půdy s výslunnou polohou  ........ 11 

Tabulka 6 Darkovské moře .................................................................................................. 14 

Tabulka 7 Svojsíkovo údolí ................................................................................................. 16 

Tabulka 8 území řeky Stonávky .......................................................................................... 23 

Tabulka 9 Seznam stromů .................................................................................................... 24 

Tabulka 10 Seznam keřů ...................................................................................................... 25 

Tabulka 11 Příklad směsi pro vlhčí středně těžké půdy v polostínu ................................... 38 

Tabulka 12 Příklad směsi pro velmi suché půdy a jižní expozice ....................................... 38 

 

 

  



Jiří Doležal: Biotechnologická opatření při rekultivaci území OKR 

 
2012  40 
 

11 Seznam obrázků 

Obrázek 1 Darkovské moře ................................................................................................. 15 

Obrázek 2 Svojsíkovo údolí ................................................................................................. 16 

Obrázek 3 Ostravsko – karvinsko ........................................................................................ 17 

Obrázek 4 Geologická mapa hornoslezské uhelné pánve .................................................... 19 

Obrázek 5 území řeky Stonávky .......................................................................................... 22 

Obrázek 6 území řeky Stonávky .......................................................................................... 24 

Obrázek 7 území řeky Stonávky .......................................................................................... 25 

Obrázek 8 Darkovské moře ................................................................................................. 36 

Obrázek 9 Svojsíkovo údolí ................................................................................................. 37 

 


