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Anotace  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření návrhu turistické trasy v obci 

Doubrava, ale také popsat její přírodní poměry a lokální historii. Motivací práce byla 

skutečnost, že žiji v obci Doubrava a ráda bych pomohla turistickému rozvoji v této 

oblasti. Doubrava je často vnímána jako nezajímavá oblast, která je postižena důlní 

činností, těžbou černého uhlí. Doubrava se nachází mezi dvěma městy a to na východě 

hraničí s Karvinou a na západě s Orlovou. Celá tato oblast patří z pohledu 

geomorfologického do Ostravské pánve a z pohledu těžby černého uhlí do tzv. Ostravsko-

karvinského revíru v bližší specifikaci do Karvinské části. V Doubravě je spousta turisticky 

zajímavých míst, která vznikla kombinací antropogenní činnosti a přírodních podmínek. 

Takovýmto místem je například bezodtoká deprese Kozinec a například halda „Starý odval 

Doubrava“, ve které se nachází Dinopark. Nově navržená turistická trasa byla sestavena 

z několika atraktivních lokalit v obci Doubrava. Kritériem výběru trasy byla zajímavost 

místa z určitého pohledu, ale také geografická posloupnost navštívených míst, abychom je 

mohli navštívit za sebou.  

Klíčová slova: turistická trasa, turisticky zajímavá místa, turistický rozvoj, důlní činnost  

Summary  

The main objective of this Bc. work was to create the proposal tourist routes in the 

village Doubrava, but also to describe its natural conditions and local history. Work was 

motivated by the fact that I live in the village Doubrava and I would like to help tourist 

development in this area. Doubrava is often perceived as uninteresting area that is affected 

by mining activities, coal mining. Doubrava is situated between two towns on the east it 

borders with Karviná and the West with Orlova. This whole area is one of the 

geomorphological view to Ostravské pánve and in terms of the Ostrava Basin coal mining 

in the Ostrava-Karvina district in the detailed specification of the Karviná part. In 

Doubrava is a lot of tourist attractions, which was a combination of anthropogenic and 

natural conditions. Place such as depression Kozinec such as heap "Old Doubrava waste 

pile", which is located Dinopark. The newly designed trail has been compiled from several 

locations in the attractive village Doubrava. The criterion for selection of the route was 

interesting place from a certain perspective, but also the geographical sequence of visited 

places that we could visit in a row. 

Keywords: tourist route, tourist interesting places, tourist development, mining activities 
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1. Úvod, cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu turistické trasy v obci 

Doubrava. Motivací práce je skutečnost, že žiji v obci Doubrava a ráda bych pomohla 

turistickému rozvoji v této oblasti. Doubrava je často vnímaná jako nezajímavá oblast, 

která je postižena důlní činností při těžbě černého uhlí. Avšak tento pohled je dle mého 

názoru jen povrchní a nezohledňuje spoustu zajímavých míst v obci a také dalších 

turisticky zajímavých informací.  

Obec Doubrava se nachází na severovýchodě České republiky. Doubrava se nachází 

mezi dvěma městy a to na východě hraničí s Karvinou a na západě s Orlovou. Celá tato 

oblast patří z pohledu geomorfologického do Ostravské pánve a z pohledu těžby černého 

uhlí do tzv. Ostravsko-karvinského revíru v bližší specifikaci do Karvinské části.  

V Doubravě je spousta zajímavých míst, která vznikla kombinací lidské 

antropogenní činnosti a přírodních podmínek. Takovýmto místem je například bezodtoká 

deprese Kozinec a například halda „Starý odval Doubrava“, ve které se nachází Dinopark. 

Nově navržená turistická trasa je sestavena z několika zajímavých míst v obci 

Doubrava. Kritériem výběru trasy byla zajímavost místa z určitého pohledu, ale také 

geografická posloupnost navštívených míst, abychom je mohli navštívit za sebou. Cílem 

práce bylo také popsat přírodní poměry Doubravy a lokální historii. 
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2. Přírodní poměry  

2.1. Lokalizace zájmové oblasti 

Zájmová oblast se nachází v severovýchodní části České republiky a podle správního 

členění spadá do Moravskoslezského kraje - okres Karviná, katastrální území Doubrava, 

obec Doubrava. List státní odvozené mapy 1: 5000 Bohumín 2-9, Bohumín 1-9, Ostrava 2-

0, Ostrava 1-0.  

Obr. č. 1 Lokalizace zájmové oblasti [30] 
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2.2 Geomorfologické poměry 

Zájmová oblast je z geomorfologického hlediska situována v provincii Západní 

Karpaty, subprovincii Severní vněkarpatské sníženiny, v celku Ostravská pánev, 

v podcelku Orlovská plošina (obr. č. 2) [3], [25].  

Členění [3]: 

Provincie - Západní Karpaty  

Subprovincie - Vněkarpatské sníženiny - VIII  

Oblast - Severní vněkarpatské sníženiny – VIIIB 

Celek - Ostravská pánev - VIIIB-1  

Podcelek - Orlovská plošina - VIIIB-1-g 

 

 

Obr. č. 2 Geomorfologická mapa oblasti – členění [3] 
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Ostravské nivy okrsek (VIIIB-1A) je nejnižší část Ostravské pánve. Jedná se o 

náplavové roviny kolem řek Vrbičky, Odry, Olše a Ostravice s plochou 144,86 km
2
. 

Spodní souvrství je štěrkopísčité a svrchní holocenní souvrství je tvořeno písčitými hlínami 

a hlinitými písky. Jsou zde četné rybníky a antropogenní tvary (těžební a průmyslové 

haldy, zástava, poklesové sníženiny). Území je málo zalesněné lužními porosty (olše, 

jasan, vrba apod.). Jsou zde PP Věřňovice, PP Rovninské balvany, PP Turkov [2]. 

Okrsek Orlovská plošina (VIIIB-1B) je ve střední části Ostravské pánve. Jedná se o 

plochou pahorkatinu s rozlohou 135,97 km
2
. Nachází se zde souvrství různě mocných 

kvarterních glacigenních štěrků, hlín a písků v nadloží uhlonosného karbonu, překryté 

vrstvou sprašových hlín. Je to akumulační plošina eolického a glacigenního původu 

rozčleněná procesy humidní a periglaciální destrukce. Dále se zde nachází valy náporové 

morény, zbytky akumulačních plošin, asymetrická údolí, strže, sesuvy. Významný bod je 

Doubrava s nadmořskou výškou 282,1 m n. m. Je středně zalesněná smrkovými porosty, 

duby, borovicemi apod. Nachází se zde PR Skučák – zarostlý rybník s přilehlými loukami 

(výskyt plavínu štítnatého), hnízdiště vodního ptactva, dále poklesové sníženiny, 

antropogenní násypy a haldy [2]. 
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2.3. Geologické poměry 

Obec Doubrava se nachází v oblasti karpatské předhlubně, zastoupené 

sedimentárními horninami neogénu, který tvoří pokryv produktivního karbonu Českého 

masívu – část hornoslezské kamenouhelné pánve [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Vyznačení zájmové oblasti na zjednodušené geologické mapě [24] 

Dva hlavní geologické celky, Český masiv a Karpatská soustava jsou oblastí, kde se 

nachází zájmové území. Karpatská soustava byla zformována alpínským vrásněním a je 

mladší než Český masiv, pozůstatek variského vrásnění. Do Karpatské soustavy patří 

Západní Karpaty, které se na území České republiky označují jako vnější Západní Karpaty 

a dělí se na flyšové pásmo, karpatskou předhlubeň (zde patří Doubrava) a vídeňskou 

pánev. 
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Co se týče kvarterní geologie, tak zde na Ostravsku jsou zastoupeny kvarterní 

sprašové hlíny. Díky sálskému zalednění jsou zde zastoupeny glacigenní sedimenty. Tyto 

sedimenty pokrývaly pevninské nebo horské ledovce. K ledovcovým sedimentům patří 

bludné balvany[25]. 

1 – Český masiv; 2 – spodní miocén karpatské předhlubně (eggenburg-karpat); 3 – střední miocén (baden); 4 – svrchní 

miocén (sarmat-pannon); 5 – pliocén; 6 – pouzdřanská jednotka; 7 – ždánická a podslezská j.; 8 – zdounecká j.; 9 – 

slezská j.; 10 – předmagurská j.; 11 – račanská j.; 12 – bystrická j. magurské skupiny příkrovů; 13 – bělokarpatská j. 

magurské skupiny příkrovů; 14 – příkrovy a přesmyky; 15 – zlomy; 16 – okraj transgrese; 17 – linie geologických řezů; 

18 – vrty.  

Obr. č. 4 Regionální stratigrafické dělení Západních Karpat v ČR [6] 

V Doubravě jsou bludné balvany červenavé barvy (rapakivi) významnými 

pozůstatky skandinávského pevninského ledovce. Všechny kameny, které přesahují průměr 

25cm se za ně považují. Obec je na jejich výskyt bohatá, a přesto v katastru Doubravy 

nebyl dosud proveden průzkum bludných balvanů [20]. 
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Bludné balvany se našly při stavbách rodinných domů a při hloubení studní. Dále se 

našly v zahradách obyvatel, parcích a jejich největší výskyt byl objeven v roce 1943 při 

kopání záchranného tunelu od jámy Bettina I směrem k domu č. p. 506 [20].  

2.4. Hydrologické poměry 

Zájmové území je zobrazeno na státní vodohospodářské mapě v měřítku 1:50000 na 

listu 15-44 Karviná. Patří do hydrologického povodí Odry, dílčího povodí 2-03-03 Olše a 

spadá do oblasti 2-03-03-067 Olše od Staroměstského potoka po Petrůvku[25].  

 

          

Obr. č. 5 Mapa s vyznačením hydrologického pořadí [7] 

Akumulační strukturou podzemních vod jsou kvarterní sedimenty. Zvláštní postavení 

mají recentní antropogenní navážky. Povrchovou vodu odvádí řeka Olše a její přítoky 

(Stonávka, Karvinský potok, Staroměstský potok). Na obou březích je vybudován 

protipovodňový val a jezy je regulováno koryto řeky. Fluviálními sedimenty Olše jsou 

štěrky, písky a písčité štěrky říčních teras a vlastní údolní nivy. Povodňové hlíny tvoří 

mladší překrytí[25]. 
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Neogén je reprezentován souvrstvím spodního bádenu. Ve výmolech karbonského 

reliéfu může jeho mocnost dosahovat až několik stovek metrů. V místech, kde reliéf 

karbonu tvoří hřbety je neogén vyvinut v malých mocnostech a může i chybět (šedé 

vápnité jíly s tenkými laminami tenkých písků). Jde o komplex štěrků, štěrkopísků, písků, 

který tvoří zvodněný kolektor s mineralizovanou fosilní mořskou vodou spodního bádenu 

[11], [16].  

Zájmovou lokalitu tvoří souvislý pokryv kvartéru, který reprezentuje Pleistocén a 

Holocén.  

Pleistocén tvoří fluviální sedimenty a usazeniny eolické, glaciální sedimenty 

sálského zalednění. Povodňové hlíny jsou holocenního stáří. Vyšší a údolní terasu řeky 

Olše budují fluviální sedimenty. Bazální část v mocnosti 3-5 m je tvořena štěrky až 

štěrkopísky, které pokrývá vrstva povodňových hlín [29].  

Holocén reprezentují povodňové hlíny o průměrné mocnosti 2 metrů. Jílovité - 

prachovité povodňové hlíny vytvářejí souvislý pokryv údolní nivy. Ty jsou lokálně skryty 

a nahrazeny vrstvou navážky z uhelných dolů na povodňové hlíny[25]. 

2.5 Klimatické poměry  

Území patří do klimatické oblasti, která je vlhká, mírně teplá s mírně teplou zimou. 

Zájmové území spadá do klimatické rajonizace označované MT10. Tato oblast je 

charakterizována mírně suchým, teplým a dlouhým létem, mírně teplým podzimem, 

krátkým přechodným obdobím mírně teplého jara a suchou zimou s krátkým trváním 

sněhové pokrývky [26]. 

V Karviné Městě (nadmořská výška 239 m n. m.) je nejbližší srážková a klimatická 

stanice s dlouhodobým sledováním klimatických charakteristik. Dlouhodobé sledování 

ukazuje minimální srážky v prosinci a únoru, minimální teploty v lednu. Maximální teploty 

a srážky se vyskytují v červenci. Průměrná evapotranspirace dle Krepse: 517 mm, 

dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek 778 mm, dlouhodobá roční průměrná teplota 

vzduchu 8,4 °C[16]. 
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Obr. č. 6 Schématická mapa klimatických oblastí [8] 

Legenda oblasti: 6- vlhká mírně teplá oblast, 7- velmi vlhká, mírně teplá oblast 
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3. Historie 

Rokem 1822 se stal nález černého uhlí důležitým předělem v životě obce. První 

úspěšné snahy o nalezení černého uhlí jsou přisuzovány baronu Antonu Mattencloitu. Ten 

nechal vyhloubit na kopci Viderholec pokusnou šachtici Versuch – pokus. Zde se 

v hloubce 7m narazilo na kamenné uhlí, slabé vrstvy karbonského uhlí o mocnosti 

jednoho metru. Vykoupením kutacích práv roku 1849 v Orlové a Doubravě a odkoupením 

podílu těžařské společnosti Richarda Mattencloita se stal vídeňský bankéř Rothschild 

majitelem několika šachtic v Orlové a jediným těžařem uhlí v Doubravě a Orlové. O rok 

později byla šachtice Versuch přejmenována na jámu Bettina. V roce 1854 byla 

prohloubena jedna z dosavadních šachtic a dostala jméno Eleonora. Jámy se nazývaly 

podle jmen rodinných příslušníků. [1] 

Zprvu se uhlí rozváželo koňskými povozy, které byly na Doubravě až do roku 1942. 

Proto se stal významným mezníkem v historii jámy Bettiny 9. únor 1869, kdy byla spojena 

železniční vlečkou s Košicko-Bohumínskou dráhou ve stanici Doubrava. Bettina i 

Eleonora, pro svou výhodnou polohu a velké zásoby uhlí, byly často rekonstruovány 

s cílem dosažení co nejvyšší těžby. Obě jámy patřily v té době k nejlépe vybaveným 

dolům v revíru, zejména v uplatnění nové dobývací metody (stěnování) a v zavádění 

elektrifikace. [20] 

Obr. č. 7 Důl Doubrava, (jáma Bettina a Eleonora) [17] 

V  Doubravě se v osmdesátých letech 19. století začaly zakládat české spolky. 

Čtenářský spolek v hostinci u Ziffra na Vrchovci byl založen 1881 a roku 1904 změnil 

název na Čtenářský spolek v Dombrové a Orlové. Valnou hromadou vznikl také Sbor 

dobrovolných hasičů a roku 1910 byl založen tělovýchovný spolek Sokol.  
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Do lesa Grychťok na Doubravském kopci, které bylo oblíbeným výletním místem 

Doubravanů, si lidé chodili smažit vaječnici. V Doubravě se roku 1855 otevřela první 

škola, dodnes stojící dřevěnka. Do roku 1883 se pouze vyučovalo česky. Později pak i 

česky a polsky, posléze přibyla i němčina. Centrem kulturního a společenského života se 

stal Národní dům, postavený v roce 1903. Doubrava byla známá také aktivní loutkařskou 

činností v Národním domě spolkem Popelka. Obdržený dar – Alšovo loutkové divadlo, 

bylo po druhé světové válce přestěhováno do bývalého dělnického domu, později Svět 

loutek [20]. 

Hlavním zdrojem obživy doubravského obyvatelstva bylo hornictví, ale založily se 

zde i jiné podniky. V roce 1908 byla otevřena cihelna E. Eichlera, čítající 35 zaměstnanců 

a roční výroba se točila kolem dvou miliónů cihlářských výrobků. Vzhledem 

k nerentabilnosti byla v roce 1947 zrušena. Za první republiky byla v Doubravě pražírna 

kávy „Slezanka“ a velkosklad nábytku firmy Samuel Brenner. Dalšími živnostníky, 

nabízejícími své služby a zboží, byli Leopold Neugeborn a jeho obchod se železem, 

hudebniny Anny Prymusové, knihkupectví Josefa Šustíka, pekařství Evžena Komendýra, 

řeznictví Adély Holcmanové, cukrářství Václava Hirsche, obchody se smíšeným zbožím 

Dominika Olšara, drogérie Rudolfa Bury a lékárna PhMr. Karla Švarce. Úzkokolejnou 

tramvajovou linku zde provozovaly Slezské zemské dráhy, jež byly v roce 1928 

přejmenované na Moravskoslezské dráhy. Jejich trať vedla z Bohumína přes polskou 

Lutyni, Orlovou a Doubravu do Karviné a Fryštátu [20]. 
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4. Popis návrhu turistické trasy 

Obec Doubrava (viz. Obr. č. 8) se nachází v poddolované části Moravskoslezského 

kraje mezi městy Karviná a Orlová. Doubrava je do značné míry poznamenaná těžbou, a i 

proto má členitý terén s výškovou a tvarovou nestálostí. Je známá výstavbou finských 

domků, které obývaly převážně rodiny horníků, pracujících na Dole Doubrava (už zanikl) a 

Dole Karviná. Rozloha obce je 778 ha.  Počet obyvatel je 1314 (vztaženo k 1. 1. 2011) 

[13]. 

Je samozřejmé, že těžební činnost způsobuje pro obec a její obyvatele řadu problémů 

a komplikací. Navzdory této nepříjemné skutečnosti se Doubrava neustále rozvíjí a přibývá 

i počet obyvatel. 

V Doubravě najdeme klidné a příjemné prostředí spjaté s přírodou. Také 

pojmenování Doubravy vzniklo podle množství dubů, které zde rostly a ještě rostou. 

Taktéž není problém při běžné procházce potkat řadu zdejších lesních zvířat. Vyskytuje se 

zde mnoho ptáků, často i vzácných. Hnízdí tu jestřáb nebo káně lesní, poštolky, sýkory 

koňadry, ale objevuje se i sojka, straka, kukačka či vrabci. Srnky, zajíci, bažanti a lišky 

jsou běžnou součástí zdejších lesíků a luk. V posledních letech se tu přemnožil i psík 

mývalovitý.  

Několik let zpátky se začalo se stavbami nových rodinných domů, aby se alespoň 

částečně vykompenzoval úbytek těch starých, které byly těžbou poznamenané a musely 

ustoupit. Prodej obecních parcel a další výstavba domů je předmětem jednání v blízké 

budoucnosti. Nelze si nevšimnout vracejícího se trendu stěhování obyvatel na venkov. 



Tereza Burkotová: Návrh turistické trasy v obci Doubrava 

2012  13 

 

Obr. č. 8 Návrh upoutávacího obrázku na obec Doubrava [9], [13] 

Do Doubravy se k prvnímu bodu navržené trasy (Dinopark) dopravíte: 

Autem, z Orlové po silnici č.474 – 17. Listopadu a pak odbočit na Doubravu. 

Z Ostravy autem po silnici č.59 a odbočíte na Doubravu. [10]. 

Autobusem, z Ostravy do Orlové. V Orlové přestoupíte na místní linku Orlová- 

Karviná a vystoupíte na zastávce „Dinopark“(přímo před Dinoparkem). Z Karviné 

směrem na Ostravu po silnici č. 59, odbočíte na Doubravu (Kopaniny) [10]. 

Z Orlové (MHD) 

Linkou č. 504 na zastávku Orlová – Kopaniny, pak dojít cca 300 m pěšky (17). [10]. 

Pro hledání přepravy lze využít www.idos.cz. Zastávka přímo před DinoParkem se 

jmenuje: „Dinopark“. Kdysi se jmenovala Důl Doubrava. 

http://www.idos.cz/
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Navržená turistická trasa je podle GPS souřadnic dlouhá cca 7 km a dá se absolvovat 

pěšky přibližně za 3-4 hodiny. Do časových a vzdálenostních údajů jsem započítala 

prohlídku Dinoparku a případné zastávky v navržené trase. Trasa skýtá celkem 6 míst, po 

nichž se turista vydá do cíle.  

Obr. č. 9 Mapa Doubravy s  návrhem vyznačené turistické trasy [33] 

Byla vytvořena turistická stezka, která se skládá z následujících lokalit. Začíná se 

návštěvou unikátního zábavného DinoParku, kde je možno shlédnout druhohorní dinosaury 

a také získat zajímavé informace o době, ve které žili. Zároveň si můžeme všimnout 

zrekultivované haldy, na které se Dinopark vybudoval. Z DinoParku pokračujeme kolem 

haldy „Starý odval Doubrava“, na které se vybudoval Dinopark, pak stoupáme do kopce, 

na kterém se nachází pomocný závod Doubrava III Sever. Trasa vede kolem závodu přes 

Doubravský kopec, kde za příznivého počasí vidíme krásnou scenérii několika vrcholů 

Beskyd - od Javorového Vrchu po Noříčí. Dále pokračujeme kolem hasičské zbrojnice a 

zámku na doubravské historické náměstí.  Když dorazíme k cíli, objeví se před námi vodní 
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plocha zvaná „Kozinec“. Ta vznikla následkem důlní činnosti, kde krásně čistá podzemní 

voda vystoupila na povrch. Na této lokalitě se stále ještě pracuje a bude průběžně 

zvelebována. Má sloužit k rekreaci a sportovnímu rybolovu. Dále je možnost pokračovat a 

napojit se na cyklistickou,  in-line stezku, vedoucí kolem Olše v Dětmarovicích. 

4.1.  Zábavný park pravěké přírody – Dinopark 

Ve značné míře přispěl k turistickému ruchu DINOPARK Ostrava, který byl 

vystavěn na haldě OKD na rozhraní obcí Doubrava a Orlová plzeňskou firmou WEST 

MEDIA. Svůj provoz zahájil v roce 2009. Bylo to poměrně šťastné rozhodnutí, jelikož se 

tím zrekultivovala esteticky nevzhledná halda a samotná obec z tohoto projektu také těží. 

DinoPark každou sezónu přiláká množství turistů nejen z Česka, ale i ze zahraničí. 

DinoPark není atrakcí jen pro děti, ale také pro dospělé různých věkových kategorií, 

kteří si rozšíří obzor v oblasti historie druhohor, jejich flóry a fauny. 

Modely prehistorických zvířat jsou ozvučené a v životních velikostech. Na rozloze 

20 hektarů se nachází nejen 30 scén se 70 modely zvířat, ale také unikát světového 

významu, živá druhohorní rostlina Wollemi Pine, která se objevila na Zemi před 175 

miliony let. Zajímavými a známými druhy dinosaurů jsou jistě masožravý Tyrannosaurus 

Rex, Stegosauři, býložraví Brachiosauři, obrovský Seismosaurus a řada dalších. Ke 

každému    exempláři najdeme konkrétní informace  a dobu, ve které žil. Zábavným 

parkem vedou dvě stezky. Jedna je fyzicky náročnější, ta druhá je vhodná pro méně 

mobilní návštěvníky nebo maminky s kočárky. Pro rodiny s dětmi je v dolní části parku  

zábavné hřiště, v té horní části je k dispozici paleontologické hřiště pro děti, kde si mohou 

zahrát na archeology a podílet se na prehistorických vykopávkách. Nechybí ani 3D kino, 

které promítá každý rok nový film o dinosaurech. Pro unavené návštěvníky parku je 

k dispozici vláček „DinoExpres“, který projíždí trasu pěšky nedostupnou. Tato výprava je 

se zvukovým výkladem a pro návštěvníky velmi poučná. Shlédnout lze i pavilon s názvem 

Cesta do minulosti Země, kde jsou shromážděny artefakty od starohor až po současnost. 

Pavilon je vystavěn ve spolupráci s vedoucím paleontologického oddělení RNDr. Josefem 

Pšeničkou, PhD [9]. 
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4.2. Starý odval Doubrava, V. etapa 

Rekultivace navezených hald se dělí do několika etap. Rekultivace Starého odvalu 

Doubrava je poslední, V. etapa. Starý odval je součástí dobývacího prostoru Doubrava a je 

umístěn severně od Dolu Doubrava (již zanikl), na katastrálním území obce Doubrava. 

Přimyká se  k jihozápadní hranici katastrálního území. Na jihu je ohraničen komunikací 

Karviná Doly - Orlová-Město a na severu komunikací Doubrava – Orlová-Město. 

Severozápadní hranice odvalu je lemována vodní plochou, rozdělenou místní komunikací 

na dvě části. Vodní plocha vznikla v důsledku poklesů při dobývání a vytéká z ní potok 

Mlýnka. Východní hranice je tvořena linií místních komunikací v prostoru „Šimíčkovy 

kolonie“ a v prostoru „ U cihelny“[32]. 

„Starý odval Doubrava“ je část severního odvalu, v 70. letech minulého století bylo 

odvalování ukončeno a temeno i vnější svahy odvalu byly samovolně postupně 

zalesňovány náletem křovin z okolí a semeny stromů. Z důvodu havárie jámy Doubrava 

IV, byla opět otevřena část již uzavřeného temene starého odvalu, pro těžbu kamene za 

účelem likvidace vzniklého havarijního stavu [32].  

Vzniklý deficit „Starého odvalu“ byl řešen zavážením odvalové hlušiny v 

zanedbatelném množství. Důl ČSA řeší začlenění této části odvalu do stávající krajiny 

rekultivací, uložením stavebního a demoličního odpadu z likvidace povrchových objektů 

Dolu ČSA, následkem útlumu jednotlivých důlních provozů v rámci probíhající hornické 

činnosti. Stavební a demoliční odpad se následně překryje (cca 1m) vrstvou hlušiny a (cca 

1m) vrstvou zúrodnění schopné zeminy s následným  5- letým  biologickým cyklem. To 

znamená na plochách v rovině a ve svahu založení trávníku, skupinová výsadba keřů a 

stromů, která bude pěstebně udržována po dobu následujících pěti let [32.] 

Poslední rekultivace starého odvalu Doubrava proběhly v roce 2011 a tím bylo 

ukončeno a zrekultivováno veškeré možné území Starého odvalu Doubrava. 
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Obr. č. 10 Rekultivace Starého odvalu Doubrava, V. etapa (foto autor 2012) 

4.3. Doubrava III a Doubrava IV (Sever) - pomocný 

závod, Větrní jáma  

V hloubce 89 m pod ohlubní došlo v úterý 28. července 1998 ve 4.06 hodin 

k narušení jámové výztuže a jejímu pádu do zatopené části jámy Doubrava IV (Sever), 

hluboké 1 176,5 m. Následkem pádu horniny a výztuže se vytvořila tlakovzdušná vlna ve 

směru od jámy s následným částečným zatopením příslušných ochozů. Kolem 18.00 hodin 

toho dne, vznikl kráter o průměru 70 m, do kterého se propadla konstrukce těžní věže, 

následkem sesuvu okolních hornin (zvodnělých jílů) do jámy. Od té doby je v provozu 

pouze jáma Doubrava III (Sever), která byla prohloubena na 10. patro. Doubrava III a 

Doubrava IV (Sever) patřily pod hlavní závod Důl Doubrava. Větrní jáma sloužila 

k cirkulaci vzduchu [20]. 
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Obr. č. 11 Závod Doubrava III. (foto autor 2012) 

4.3.1. Jámy a Důl v katastru obce Doubrava 

V katastru obce Doubrava se nacházel hlavní závod Důl Doubrava. Důl Doubrava 

byl součástí jámy Eleonora (Doubrava I) a Bettina (Doubrava II). Závod Doubrava těžil 

pod Vrchovcem, Dědinou a na severu od bývalého Dyhoru směrem k Dětmarovicím. 

Zjistilo se, že pod jámovými ohradníky je zhruba 8 miliónů tun černého kvalitního uhlí a 

proto bylo rozhodnuto provoz na Dole Doubrava zastavit a osazenstvo i správa šachty se 

přemístila na Důl ČSA v Karviné. Jámové ohradníky jam Bettiny a Eleonory se nyní těží 

Dolem ČSA. Od roku 2005 byl provoz na Dole Doubrava utlumen a 23. října 2006 

odstřelena první těžní věž vysoká 45m a 2. listopadu 2007 odstřelena druhá těžní věž. Důl 

Doubrava vytěžil za dobu svého trvání 112 miliónů tun kvalitního černého uhlí [18]. 
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Obr. č. 12 Přehled těžních jam v katastru Obce Doubrava v lokalizační geologické 

mapě [5] 

4.4. Vyhlídkové místo – Doubravský kopec 

Obr. 13 Pohled z Doubravského kopce na Beskydy (foto autor 2012) 

Při pěkném počasí je Doubravský kopec vyhlídkovým místem, ze kterého lze vidět 

několik vrcholů Beskyd. Od polských Beskyd přes Malý Javorový vrch, Velký Javorový 

vrch, Ropici, Travný a Lysou horu, Smrk, Smrček, Malou Stolovou, Velkou Stolovou a 

Noříčí.  
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Obr. č. 14 Geologická mapa Doubravského kopce 1:50 000 [4] 

Doubravský kopec je nejvyšším bodem v obci Doubrava a měří 282 m.nm. 

Geologické podloží kopce se skládá z navátých sedimentů ze spraše, sprašových hlín. Na 

kopci se nachází louky s lesem Grychťokem. Po druhé světové válce startovaly 

z Doubravského kopce pomocí navijáku cvičné větroně, které sloužily k vyhlídkovým 

letům. Ještě před nedávnem se na kopci nacházela skládka tuhých paliv, ale nyní je 

zrekultivována. 

4.5. Historické náměstí Doubravy  

Součástí historického náměstí je kostel sv. Hedviky a budova dnešního obecního 

úřadu, postavená v roce 1928. Zámek s dvorem, který nechal postavit R. Mattencloit ve 

druhé polovině 18. století se nachází v blízkosti náměstí, leč je v zanedbaném stavu. Nyní 

jsou zde byty a kanceláře společnosti OKD, a.s. Ze dvoru je dnes statek, kde mají stáje 

koně. Další stavby, významné pro obec Doubrava jsou Husův sbor Církve československé 

husitské, Národní dům a dodnes stojící dřevěnka č. p. 81, kde se od roku 1850 učilo 

(jednotřídka). V 50. a 60. let se přistavěly domky okolo náměstí, dnes jsou v nich 

obchůdky, v horních patrech byty. 



Tereza Burkotová: Návrh turistické trasy v obci Doubrava 

2012  21 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 Pohled na historické náměstí Doubravy (foto autor 2012) 

4.5.1. Školy  

Škol v Doubravě bylo více. Od roku 1850 se začalo vyučovat v dosud stojící 

dřevěnce (jednotřídka), č. p. 81 (viz. Obr. č. 16). O 5 let později se škola rozšířila do další 

dřevěnky nacházející se za Národním domem a učilo se i v domě sedláka Karla Olšara[20].  

Pozornost také patří dnešní stojící základní škole. Budova školy patří mezi nejstarší 

v okrese. Byla postavena roku 1910 v secesním slohu, stavitelem M. Kabátkem. Tehdy 

zvaná „měšťanka“, původně jako polská Szkoła wydziałowa. Secesní vchod a 

monumentální schodiště ze žuly s ozdobnými sloupy jsou dominantou školy. Byla 

provedena rekonstrukce budovy, investovalo se do opravy omítek a zkleštění v roce 1994. 

Nyní má tato Základní  škola 150 žáků [31]. 

Budova u kostela, kde jsou dnes byty a kanceláře, byla postavena roku 1898 a 

pojmenována „jubilejní školou císaře Františka Josefa I.“, který v tomto roce slavil padesát 

let svého panování. Na této škole se vyučovalo česky, pak česko-polsky a později česko-

polsko-německy. Byl to následek polského záboru Doubravy a německé okupace [31]. 
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Obr. č. 16 Dřevěnka, první škola (foto autor 2012) 

4.5.2. Kostel sv. Hedviky  

Doubravský farní kotel je zasvěcen Sv. Hedvice, patronce Slezska, která bdí a drží 

ochrannou ruku nad všemi lidmi, kteří v Doubravě, hornickém místě žijí. Tento kostel 

překonal těžká období dvou světových válek a komunistický režim, který nebyl pro víru 

nakloněn. Stavba kostela trvala pět let a v roce 1898 byla dokončena architektem 

Bedřichem Fuldou z Těšína, který stavbu navrhl. Na výstavbu kostela přispěli doubravští 

věřící, farníci, kardinál Kopp, baron Robert Rothschild a obec. Náklady na výstavbu činily 

90 000 zlatých. Jedna z těžkých ran přišla rokem 1942, kdy němečtí okupanti zabavili tři 

zvony kostela. Nedozvíme se přesně, jak zvony skončily svou pouť, ale předpokládáme, že 

zákonem o čtyřletém hospodářském plánu na shromáždění neželezných kovů, zvony 

posloužily jako materiál pro německý zbrojní průmysl. Od roku 1944 nastoupil do kostela 

farář P. Miloslav Klisz, Polák, který se stal časem oblíbený pro své kázání v češtině, 

polštině a němčině [19]. 

V kostele sv. Hedviky se sloužily smuteční bohoslužby. Bylo zde pochováno 19 

obětí hornické tragédie v dějinách Doubravy. V sobotu, 12. února 1949 kolem páté hodiny 
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ranní, byl výbuch na dole Doubrava a vyvolal důlní požár. Pak následovaly další dvě 

exploze. Zahynulo 19 horníků a 8 se dostalo na povrch s popáleninami. V neděli se vydala 

dolů pětičlenná záchranná četa a nastal nový výbuch, při němž všech pět záchranářů 

zahynulo. Dne 21. Dubna 1950 se za velké účasti lidu konal v kostele pohřeb. Těla 

zemřelých se uložila do společné hrobky na doubravském hřbitově. Obětem této havárie 

byl o dva roky později na doubravském hřbitově odhalen pomník, vytvořený akademickým 

sochařem Wielgusem [19]. 

Obr. č. 17 Kostel sv. Hedviky (foto autor 2012) 

4.5.3. Husův sbor Církve československé husitské  

Husův sbor byl postaven a otevřen v roce 1928. V tomtéž roce byl vysvěcen 

biskupem ostravským Stiborem. Interiér získal novou podobu roku 1966. Vzhledem 

k destrukční hornické činnosti byl kostel rekonstruován a bylo provedeno zabezpečení jeho 

základů. Zvláštní historii má malý zvon, který byl původně zavěšen v malé věži železné 

konstrukce na střeše domu č. 227 na Vrchovci, kde se nacházela závodní nemocnice. Zvon 

ohlašoval začátek mše nebo úmrtí člena církve jámy Bettina a Eleonora [20]. 
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 Obr. č. 18 Husův sbor Církve československé husitské (foto autor 2012) 

4.6. Bezodtoká deprese Kozinec 

4.6.1. Vznik poklesové kotliny 

V obci Doubrava se nachází území vzdálené 3,5 km severozápadně od města 

Karviné, nazývané „Kozinec“. Jedná se o rozsáhlé území v říční terase řeky Olše a 

Karvinského potoka, které náleží ke dvěma katastrálním celkům (Staré město u Karviné a 

Doubrava u Orlové). Nedávno se zde nacházela obytná plocha s rodinnými domy, ty však 

musely ustoupit kvůli následkům důlní činnosti. Zůstal však zde přírodně ceněný lužní les 

v blízkosti meandru řeky Olše. 

Důlní činnost způsobila vznik volné hladiny a rozšíření vznikající vodní plochy. 

K rozšíření vodní plochy a vzniku bezodtoké deprese také přispěly povodně v květnu roku 

2010. Hloubka uprostřed kotliny sahá až k 7 metrům. Od konce roku 2006 se postupně 

začalo s rekultivací – realizace kácení I. etapa.  

1. dubna 2011 byla prohlubeň Kozinec prohlášena za rybářský revír a je zde možnost lovit 

ryby [12].  
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Obr. č. 19 Zatopená poklesová kotlina roku 2009 [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20 Rybářský revír, prohlubeň Kozinec (foto autor 2012) 
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4.6.2. Rekultivace území Kozinec  

Celé území je vysoce přírodně ceněné a společnost OKD a.s., proto na rekultivaci dosadila 

zoology, botaniky, krajinné architekty a projektanty z ATELIER FONTES s.r.o. Podle 

vývoje reliéfu krajiny a vodní hladiny bude rekultivace probíhat v několika etapách. 

Rekultivace zasahuje do katastrálního území obcí Karviné a Doubravy a tímto je tento 

projekt také ojedinělý. Podle studií odboru důlních škod OKD a.s. „bude v roce 2009 

ukončeno rozjetí kácení a skrývek v intenzivnější podobě, v roce 2010 dokončena výsadba 

a následně bude provedena pětiletá biologická údržba, což znamená dokončení stavby 

v roce 2015 – 2016“ [12]. 

 

 

 

 

Obr. č. 21 Rekultivace území Kozinec (foto autor 2012) 

4.6.3. Jak bude rekultivace vypadat 

Záměrem rekultivace je vytvořit novou krajinu využitelnou pro člověka a přírodu. 

Vzniknou ostrovy a poloostrovy, které rozčlení vodní plochu na pestrá stanoviště a zátoky 

pro rekreační koupání, relaxaci a rybaření. Poloostrovy ze suti a hlušiny budou 

konstruovány tak, aby zapadly do okolního prostředí a vytvořila se na nich přirozená 

vegetace. Dále slouží pro vodní ptactvo, živočichy a rostliny typické pro toto stanoviště. 

Společně s lužním lesem se utvoří plně funkční regionální biocentrum. Nelze opomenout 

mělčiny, zátopy, výsadby dřevin a vhodné biotopy (hnízdní plochy, plazníky, kamenné 

zídky), které jsou součástí tvorby projektu rekultivace. V jezeře jsou projektovány násypy, 
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opevněné různými druhy protierozních opatření. Opevnění břehů v podobě vrbového 

plůtku, kokosové rohože a haťoštěrkového válce zabrání rozšiřování vodní plochy [14]. 

4.6.4. Flóra a fauna 

Projekt Rekultivace je navržen tak, aby vyhověl flóře a fauně širšího spektra a 

navazoval na již existující regionální biocentrum. Rozmnožovat se a svůj život zde mohou 

žít ptáci, hmyz, obojživelníci i jiní živočichové. V současné době zde již můžeme 

pozorovat výskyt čápů, labutí, divokých kachen a mnoho druhů ryb. Vyskytuje se zde 

také orel mořský, brouk páchník a jako důkaz NATURY 2000 byl již několikrát spatřen 

bobr evropský. Při mapování terénu jsem našla ohlodané a podlomené stromy a bobřími  

zuby zbroušenou kůru. Přikládám zde i pořízenou fotografii. Proč se území jmenuje 

Kozinec? Základním kamenem je ostrov, který svým tvarem připomíná kozu, je velmi 

dobře viditelný hlavně z ptačí perspektivy a je také součástí terénních úprav. Co se týče 

výsadeb, v podmáčených a vlhčích místech se vysadí jasany, olše a stromové i keřové 

vrby a jilmy. Na sušších místech budou vysazeny trnky a lípy. Možnosti využití krajinné 

kompozice okolo vodní plochy nabízí jezdcům na koni návrh koňské stezky [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 23 Ohlodaný strom bobrem evropským v lokalitě Kozinec (foto autor 2012) 
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4.6.5. Charakteristika dobývaní uhlí v zájmové oblasti 

Zájmové území je těženo Dolem Karviná, který vznikl sloučením Dolu ČSA a Dolu 

Lazy. Z původního Dolu ČSA vznikl závod ČSA, který v zájmové oblasti dobývá ve dvou 

dobývacích prostorech Karviná Doly I. a Doubrava [23]. 

Produkce dolu byla v roce 2010 4.345 miliónů tun černého uhlí. Rozloha důlního 

pole činí cca 32km2. Zásoby k 1. lednu 2011 jsou dle mezinárodní klasifikace JORC cca 

93 miliónů tun. [23]. 

Ve vzdálenosti 1.873km se nachází nejhlubší část závodu ČSA. Jedná se o výdušnou 

jámu Doubrava III. ( mine Sever) s absolutní hloubkou 11.76metrů. Ústí jámy se nachází 

v nadmořské výšce 281m a dno jámy sahá do hloubky 895m pod úrovní mořské hladiny.  

Co se týče technologie dobývání a ražení, tak pro přípravná díla ve slojích je 

používáno především ražení razícími kombajny. Na ražbu překopů jsou používány vrtné 

vozy ve spojení s nakladači. Základní dobývací metodou pro samotné černé uhlí je směrné 

stěnování z pole na zával. Těžba z rubání je v celém objemu dělána dobývacími kombajny 

z porubů vybavených mechanizovanou posuvnou výztuží (OKD, 2011).  

4.6.6. Subsidence nad vytěženými podzemními prostory 

hnědouhelných ložisek 

Subsidence u uhelných ložisek vzniká jako následek provalení stropů podzemních 

prostor s následným poklesem povrchu terénu při těžbě. Provalení geologického prostředí 

začíná ve stropě báňského díla a postupně se šíří směrem k povrchu terénu a do stran 

horninového masívu. Provalování má svoji časovou posloupnost. Začíná prohýbáním 

stropů, pokračuje vypadáváním bloků a je ukončeno zavalením podzemního prostoru. 

Tento proces ve svýh důsledcích způsobuje vznik rozsáhlých poklesových kotlin. 

Poklesové kotliny jsou definované mezním úhlem vlivu těžby , který je spojnicí okraje 

těženého porubu a okraje poklesové kotliny s nulovou hodnotou poklesu terénu. Zálomový 

úhel je na rozdíl od předchozího úhlu daný odklonem od svislice [23]. 
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Pro poklesovou kotlinu je důležitá hodnota poklesu terénu, přičemž její maximální 

hodnota smax dosahuje hodnoty 0.85 až 0.92 mocnosti těžené uhelné sloje. To znamená, 

že rozsah deformace stropu podzemních prostor a rozsah poklesové kotliny závisí od 

velikosti báňského díla od jeho hloubky pod povrchem, od způsobu těžby a od povahy 

geologického prostředí od nadloží. Charakter geologického prostředí je vázán na dva 

zásadní kvazihomogenní bloky. První je tvořen karbonskými horninami (většinou šedé 

prachovce), pro které je charakteristický mezní úhel s hodnotou 70 až 75. Druhý 

kvazihomogenní blok je tvořený miocenními sedimentárními horninami (šedomodré 

jílovce), pro které je charakteristický mezní úhel vlivu těžby s hodnotou 50 až 55. Toto 

geologické prostředí je evidentně méně rigidnější než prostředí první, proto je jeho úhel 

menší než je tomu u karbonských sedimentárních hornin (viz. obr.1). Existuje ještě třetí 

geologické prostředí, které tvoří kvarterní sedimentární horniny, ale protože jejich mocnost 

je vzhledem k celkové hloubce dobývání zanedbatelná, tak proto se u nich nestanovuje 

mezní úhel vlivu těžby. Pokud bychom ho definovali čistě teoreticky, tak jeho hodnota 

bude ještě nižší, než je tomu u miocenních sedimentů vzhledem ke vlastnostem zemin 

kvarternich sedimentů [23]. 

Mocnosti dobývaných slojí v dané oblasti jsou rozsahu od 1metru do 2metrů. 

Hloubka dobývaných slojí se pohybuje od 700 do 1100 m [23].  

Při těžbě na zával se bezprostředně po vytěžení uhlí uměle urychlí zával stropu, čím 

se dosahuje plynulé deformace nadloží spolu s postupným přehýbáním a poklesáváním 

povrchu [23]. 

4.6.7. Zhodnocení změn při vzniku a vývoji bezodtoké 

deprese v poklesové kotlině 

Vznik poklesové kotliny byl dokumentován na základě několika analýz.  

První analýzou bylo zhodnocení krajinných prvků (viz. Obr. č. 24) v katastrálním 

území obce Doubrava v bezprostředním okolí bezodtoké deprese Kozinec. Jednalo se o 

časovou řadu roku 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012. Vznik bezodtoké deprese 

v poklesové kotlině se projevil z pohledu rozšíření krajinných prvků zvýšením vodních 

ploch z 80ha v roce 2002 až na 107 ha v roce 2012. Všechny zbylé krajinné prvky logicky 
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byly plošně redukovány. Největší redukci zaznamenal krajinný prvek zástavby, který 

redukoval plochu ze 156 ha v roce 2002 až na 114 ha v roce 2012. Největší změna 

proběhla z roku 2006 do roku 2008, kdy největší část této plochy byla redukována, což se 

v obci projevilo zejména asanací, zbouráním zástavby především rodinných domů. Tyto 

změny proběhly v rámci řešení důlních škod, kdy důlní společnost vykoupila pokleslé a 

statický porušené domy. Poté proběhly demolice uvedených nemovitostí. Obyvatelé obce 

dostali k dispozici finanční prostředky, ze kterých většinou postavily nové rodinné bydlení 

v jiné lokalitě nebo se přestěhovali do města, kde bydlí v panelových domech. Druhou 

největší změnou ve smyslu redukce, zaznamenal krajinný prvek pole a louky, který byl 

redukován z 539 ha na 502 ha, přičemž největší změna proběhla mezi roky 2009 až 2012. 

Posledním hodnoceným krajinným prvkem byly lesy, které zaznamenaly snížení plochy ze 

168 ha v roce 2002 na 153 ha v roce 2012. Největší změna proběhla mezi roky 2009 až 

2012 [23]. 

Obr. č. 24 Letecké snímky bezodtoké deprese [34], [22] 
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Graf 1 Změny jednotlivých krajinných prvků v blízkém okolí bezodtoké deprese 

Kozinec vytvořené poklesovou kotlinou [23] 

Druhou analýzou vzniku a vývoje bezodtoké deprese vytvořené důlní činností při 

těžbě černého uhlí bylo zhodnocení změn geometrie bezodtoké deprese v čase. To bylo 

provedeno v analogické časové řadě jako předchozí analýza, avšak je zde navíc 

předpokládaný projektovaný stav vztažený k roku 2017. Zde byla provedena jednak 

kvantifikace změněných ploch (viz. Graf 1), tak kvalitativní hodnocení z pohledu změn 

tvaru a geometrie bezodtoké deprese (viz. Graf 2). Co se týče prvního hodnocení můžeme 

konstatovat, že bezodtoká deprese v roce 2002 vůbec neexistovala, iniciačním rokem 

vzniku byl rok 2003, kdy dosáhla rozměru 3906m2. V následujících letech rostla plocha 

bezodtoké deprese v poklesové kotlině geometrickou řadou až dosáhla v roce 2012 cca 400 

tisíc m2. Vzhledem k plánované těžbě se bude bezodtoká deprese pravděpodobně 

rozšiřovat až do roku 2017, kdy by měla dosáhnout předpokládaného plánovaného stavu 

s plochou až cca 465 tisíc m2. Z vědeckého hlediska je zaznamenání tohoto stavu velice 

cennou informací, protože nám ukazuje učebnicový příklad rozvoje poklesové kotliny, 

který je dokumentován na zcela jednoznačné kvantifikované případové studii. Bude ho 

možné také využívat pro vědecké účely jako vhodnou ukázku těchto antropogenních 

procesů [23].  
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Graf 2 Změny plošného rozsahu bezodtoké deprese 

Následující vizualizace (obr. č. 24), ukazuje změny geometrie bezodtoké deprese 

v poklesové kotlině pomocí obvodové izolinie dosahu. Překryvní analýzou těchto čar je 

možno sledovat dva základní trendy. První z nich ukazuje počáteční stádium vzniku 

bezodtoké deprese, která se projevuje velmi členitou línií a u stavu z roku 2003 je 

bezodtoká deprese rozdělena na dvě části. Později v souvislosti s přibývajícími většími 

poklesy se vytváří z bezodtoké deprese jeden celek. Podkladem izo čár, rozšíření 

bezodtoké deprese je letecký snímek z roku 2009. Vně tohoto stavu se nachází ještě dvě 

izo čáry, přičemž první z nich je z roku 2012 a ukazuje současný stav získaný pomocí 

přesné geodetické gps, pomocí dokumentace s přesnou geodetickou GPS. Poslední linii 

představuje stav budoucí z roku 2017, který představuje budoucí maximální dosah[23]. 

Co se týče rychlosti rozšiřování plochy bezodtoké deprese, tak lze rozlišovat tři 

časové fáze s rozdílnými rychlostmi rozšiřování. První úvodní fáze má nárůst rychlosti 

0.4 ha za rok a je vázaná na období mezi rokem 2002 a 2003. Druhá fáze charakterizuje 

rychlosti rozšiřování od jednoho ha za rok po pět ha za rok. V této fázi se nachází tři 

časové etapy 2003 až 2005 se 1.8 ha/rok, dále 2005 až 2006 v rychlosti 3 ha/rok a etapa 

2006 až 2008 s rychlostí 1.5 ha/rok. Třetí etapou je etapa s rychlostí od 5 do 10  ha/rok, ve 

které se nachází tři časové úseky od roku 2008 do roku 2009 s rychlostí 10  ha/rok, dále 

etapa od roku 2009 po současnost (2012) s rychlostí rozšiřování 7.3  ha/rok a poslední 

předpokládaná etapa do roku 2017 s rychlostí rozšiřování 5 ha/rok[23]. 
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Grafy 3 Změny krajinných prvků 

Pokud budeme hodnotit změny krajinného prvku zástavby, tak můžeme konstatovat, 

že u tohoto prvku došlo k poklesu zástavby v celém sledovaném období poklesové kotliny. 

Logika této skutečnosti je jednoznačná a spojená s poddolováním, protože touto činností 

dochází k nerovnoměrnému sedání, které způsobuje statické poruchy konstrukcí staveb. U 

některých staveb v této oblasti již došlo k poruchám a byly asanovány nebo tato situace 

byla řešena preventivně. To znamená, že začínající statické problémy byly řešeny asanací 

objektů, protože se zde předpokládalo, že situace se bude nadále zhoršovat. Hornická 

společnost zareagovala pozitivně a uvedenou situaci vyřešila odkupem nemovitostí 

s následnou sanací. Co se týče kvantifikačního hodnocení změn krajinného prvku zástavba, 

tak můžeme situaci rozdělit do tří zásadních etap, přičemž první a poslední byla pozvolná a 
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v mezi etapě od roku 2006 až 2008, proběhla skoková změna s poklesem ploch zástavby 

s rychlostí -20  ha/rok. První etapa měla rychlosti od -1 po 0 ha/rok. Tato etapa je vázaná 

na období 2002 až 2006. Poslední pomalá etapa změn je vázána na roky 2008 až 20012, 

přičemž její rychlost je obdobná prvně uvedené[23].  

Co se týče hodnocení změn krajinného prvku lesy, tak můžeme konstatovat, že také 

v tomto krajinném prvku v celém sledovaném prvku také docházelo k redukci ploch na 

úkor růstu krajinného prvku ostatních vodních ploch a vodní plochy bezodtoké deprese. 

Zde můžeme rozlišovat dva základní trendy rychlosti. První z nich představuje redukci 

ploch lesů s rychlostí 0 až -2 ha/rok. Jedná se o období mezi roky 2002 až 2009. Druhá 

zmiňovaná etapa je reprezentovaná skokovou změnou rychlosti poklesu ploch lesů, 

přičemž nastala v období 200í až 2012, kdy dosáhla rychlost -3  ha/rok[23].  

Následně byl hodnocen krajinný prvek pole a louky, u kterého můžeme vyjádřit 

obdobný trend jako u předchozích dvou krajinných prvků. To znamená, že v celém 

časovém období sledování docházelo k permanentnímu snižování ploch tohoto krajinného 

prvku. Co se týče kvantifikace změn a konstatování trendu, tak můžeme rozlišovat dvě 

základní etapy. První z nich se váže na období 2002 až 2008 a je charakterizována 

rychlostí 0 až -5 ha/rok. Druhá rychlejší etapa je vázána na období 2008 až po současnost 

(2012). Zde byly zaznamenány dvě rychlosti s hodnotami -9  ha/rok a -5.6  ha/rok[23].  

Posledním hodnoceným krajinným prvkem jsou ostatní vodní plochy. Zde je trend 

oproti předchozím třem krajinným prvkům opačný, to znamená, že zde dochází k nárůstu 

rychlosti a rozšiřování vodních ploch. Souvisí to samozřejmě také s prvně hodnocenou 

charakteristikou vodní plochy bezodtoké deprese. V obou případech je trend způsoben 

poklesem terénu, který způsobuje obnažování volné hladiny podzemní hladiny na povrch, 

protože geologické prostředí poklesává hornickou činností, avšak většinou volná hladina 

podzemní vody zůstává ve stejné úrovni. Co se týče hodnocení rychlosti rozšiřování 

ostatních vodních ploch, tak bylo zjištěno, že všechny hodnocené časové etapy probíhaly 

s rychlostí rozšiřování do 4 ha/rok. Výjimkou je pouze období od roku 2008 až 2009 

s rychlostí až 8 ha/rok. Tato větší dynamika byla způsobena poklesem jiných krajinných 

prvků v tomto období[23]. 
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4.7. Cyklostezka kolem řeky Olše  

Městům a obcím okresu Karviná i partnerům na polské straně se podařilo získat 

peníze na cyklostezku pro cyklisty a in-line bruslaře.  Tato 52 km dlouhá trasa vede podél 

řeky Olše od Bohumína, kde je možné pokračovat do Raciborzi, přes Dětmarovice, Dolní 

Lutyni, Doubravu, Karvinou, Petrovice u Karviné a Chotěbuz. Cyklotrasa zlepší rekreační 

možnosti regionu a naváže na evropskou síť cyklostezek směr Vídeň a Krakow. Trasa vede 

po nově vybudovaných stezkách a z části po místních komunikacích. Mezi hospodou Zátiší 

až po Staré město, povede asi 10 km in-line dráha pro bruslaře [15].  

 

 

 

 

Obr. č. 25 Pohled na cyklostezku [27] a Obr. č. 26 Odpočívadlo pro cyklisty [28] 
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5. Závěr 

Cílem práce byla realizace návrhu turistické stezky v obci Doubrava, dále popis 

přírodních poměrů a historie lokality. 

Byla vytvořena turistická stezka, která se skládá z následujících lokalit. Začíná se 

návštěvou unikátního zábavného DinoParku, kde je možno shlédnout druhohorní dinosaury 

a také získat zajímavé informace o době, ve které žili. Zároveň si můžeme všimnout 

zrekultivované haldy, na které se Dinopark vybudoval. Z DinoParku pokračujeme kolem 

haldy „Starý odval Doubrava“, na které se vybudoval Dinopark, pak stoupáme do kopce, 

na kterém se nachází pomocný závod Doubrava III Sever. Trasa vede kolem závodu přes 

Doubravský kopec, kde za příznivého počasí vidíme krásnou scenérii několika vrcholů 

Beskyd - od Javorového Vrchu po Noříčí. Dále pokračujeme kolem hasičské zbrojnice a 

zámku na doubravské historické náměstí.  Když dorazíme k cíli, objeví se před námi vodní 

plocha zvaná „Kozinec“. Ta vznikla následkem důlní činnosti, kde krásně čistá podzemní 

voda vystoupila na povrch. Na této lokalitě se stále ještě pracuje a bude průběžně 

zvelebována. Má sloužit k rekreaci a sportovnímu rybolovu. Dále je možnost pokračovat a 

napojit se na cyklistickou,  in-line stezku, vedoucí kolem Olše v Dětmarovicích. 

Co se týče přírodních poměrů, tak Doubrava se z pohledu geomorfologického 

nachází v Ostravské pánvi, z pohledu geologického v části hornoslezské pánve, z pohledu 

těžby černého uhlí se nachází v Ostravsko-karvinském revíru. 

Z hlediska dějin je v Doubravě nejzajímavější kostel sv. Hedviky, který má 

výjimečnou historii. Kostel překonal těžká období dvou světových válek, německou 

okupaci, kde přišel o své zvony a sloužil smuteční bohoslužbu hornické tragédie v 

Doubravě. 

Doufám, že sestavení turistické stezky v obci Doubrava přispěje ke zlepšení 

informovanosti potenciálních turistů o obci Doubrava a umožní tak zlepšení situace z 

pohledu turistického ruchu. Proto jsem mou bakalářskou práci dala také k dispozici 

obecnímu úřadu Doubrava. 
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