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Abstrakt
Název práce: Hodnocení lesnických rekultivací a spontánní sukcese na
antropogenním reliéfu v okolí Ostravy
Předkládaná práce se zabývá posouzením vegetace na hlušinových odvalech
v OKR, zvláště s ohledem na původ porostů (spontánní nálet; výsadba) a
půdotvorný substrát (překryv; hlušina). V letech 2002 až 2010 bylo
zpracováno 8 floristických soupisů, 185 fytocenologických snímků a 54
taxačních ploch, na nichž byly změřeno 3824 stromů. Na sledovaných územích
bylo zaznamenáno 463 druhů vyšších rostlin, z čehož 99 druhů tvořily dřeviny.
Ve flóře studovaných lokalit byla zjištěna řada botanicky významných taxonů.
Z hlediska hlavních sledovaných faktorů se ukázalo, že sukcesně pokročilejší a
druhově bohatší je bylinné patro ve spontánních náletech. Naopak při srovnání
půdotvorných substrátů vynikaly vyšší druhovou diverzitou a vyvinutějšími
rostlinnými společenstvy rekultivační překryvy. Za hlavní determinant složení
bylinného patra lze považovat světelné poměry, ovlivněné především zápojem
dřevin. Studován byl také růstový potenciál dřevin, a to na základě relativních
bonit. Vyšší mediány hodnot daného parametru byly zaznamenány u porostů
rostoucích na překryvech. Jako nejúspěšnější se na odvalech jevil modřín,
zatímco nejnižšího růstového potenciálu dosahovala lípa. Ve srovnání
s výsypkami na Mostecku byl růstový potenciál sledovaných druhů v OKR v
průměru o 2,5 bonitního stupně lepší. Za účelem optimalizace prováděných
zásahů byla také navržena aplikace geobiocenologické typologie (Zlatník
1976, Buček a Lacina 1999) v podmínkách hlušinových odvalů. Studie
prokázala, že spontánní sukcese může být plnohodnotnou alternativou
k rekultivacím a měla by být při obnově devastované krajiny více využívána.
Klíčová slova: sukcese, rekultivace, odval, hlušina, rekultivační překryv,
relativní bonity dřevin
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Abstract
Title: Evaluation of Forest Reclamtion and Spontaneous Succession on
Antropogenic Relief in Ostrava region.
The study focuses on evaluation of mainly wooded plants community on spoil
heaps in Ostrava-Karviná Coal District with a special regard to the origin of
the stands (spontaneous succession; reclamation) and a matrix (top soil, waste
rock). 8 floristic lists, 185 phytocenological relevés, 54 plots for
dendrometrical data colecting with a total of 3824 trees were measured
between 2002 and 2010. A total of 463 species of vascular plants belonging to
69 families were recorded. 99 species were wooded plants. In a flora of the
studied locations a number of scientifically important species were identified.
Herbal layer of naturally revegetated stands exhibited higher diversity and
more advanced succession than herbal layer of planted stands. Top soils
supported more diverse and developped plant communities than waste rock
material. A main determinant of herbal layer composition was a light
distribution which is affected by canopy closure mainly. Trees on top soils
reached higher relative growth classes. Larch is the most successful species on
spoil heaps. The results of study showed that spontaneous succession could be
effective tool of restoration of such areas.
Key words: succession, reclamation, spoil heap, waste rocks, top soil, relative
growth classes

5

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AMF – houby tvořící arbuskulární mykorrhizu
EIH – Ellenbergovy indikační hodnoty
k.ú. – katastrální území
KR – Kladenský revír
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MZE – Ministerstvo zemědělství ČR
MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR
NPP – Národní přírodní památka
OKD – Ostravsko-karvinské doly, a. s.
OKR – Ostravsko-karvinský revír
PKÚ – Palivový kombinát Ústí, s. p.
PUPFL – Pozemky určené k plnění funkcí lesa
SER – Society for Ecological Restoration International
SLT – soubor lesních typů
SHP – severočeské hnědouhelné pánve
STG – skupina typů geobiocénů
SU – Severočeská uhelná, a. s.
TAZSMO – Technické a zahradní služby města Ostravy
TZL – Tuhé znečišťující látky
ÚEPK – Ústav ekologie průmyslové krajiny AV ČR
UGN – Ústav Geoniky AV ČR
ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
ÚSES – Územní systém ekologické stability
VÚM – Výzkumný ústav meliorací
VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
VVN – vedení vysokého napětí
Zkratky názvů dřevin:
AK – trnovník akát, BB – javor babyka, BK – buk lesní, BO – borovice lesní, BOČ
– borovice černá, BŘ – bříza bradavičnatá, DB – dub letní, DBČ – dub červený, HB
– habr obecný, JL – jilm horský, JS – jasan ztepilý, JV – javor mléč, KL – javor
klen, LS – líska obecná, MD – modřín opadavý, OL – Olše lepkavá, OLŠ – olše
šedá, OS – topol osika, SM – smrk ztepilý, VJ – borovice vejmutovka, VRB – vrba
bíla, VRJ – vrba jíva, VRK – vrba křehká, TP – topol, TPČ – topol černý, TŘ –
třešeň ptačí
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1 Úvod
Česká republika patří mezi země s velmi bohatou historií hornictví. Právě
nerostné bohatství bylo prakticky během celého historického vývoje Českých zemí
jedním z určujících parametrů ekonomického rozvoje. Zatímco v dřívějších dobách
převažovala těžba rud a drahých kovů, od průmyslové revoluce se do popředí
dostala fosilní paliva, zvláště černé a hnědé uhlí.
Vedle relativní ekonomické prosperity těžba přinesla také výraznou devastaci
krajiny a životního prostředí v zasažených oblastech. V ČR je hornickou činností
devastováno přibližně 0,9 % území státu (Prach a kol. 2009).
Historie dobývání uhlí na Ostravsku je dlouhá víc jak 200 let. Uhlí zde bylo
objeveno roku 1763, k rozvoji jeho těžby však došlo až v 30. letech 19. století.
Původně

zemědělská

krajina

se

postupně

proměnila

v sídelní

konurbaci,

charakteristickou vysokou koncentrací těžkého průmyslu a značným podílem ploch,
jež musely být vyčleněny z běžného užívání. Jedná se zvláště o odvaly hlušin,
kalové nádrže a zvodnělé poklesové kotliny.
V současnosti dochází k postupnému útlumu hornictví, takže náprava starých
ekologických zátěží získává prvořadý význam. Za nejvhodnější způsob začleňování
území postižených těžbou do krajiny se obecně považují rekultivace. Velký podíl na
úspěšném vzniku nových ekosystémů na antropogenním reliéfu má však také
spontánní sukcese. Není tedy vhodnější nechat zadarmo působit spontánní procesy,
než provádět nákladná rekultivační opatření? Odpovědí může být srovnání výsledků
obou těchto přístupů, jež je hlavním předmětem této práce. Hlavní pozornost je
věnována zejména vegetačnímu krytu hlušinových odvalů.
Z terminologického hlediska bylo při zpracování textu využito názvosloví dle
Kostrucha (1993), který pozemní stavby určené k deponování hlušin, jejichž vznik je
podmíněn hlubinnou těžbou, označuje výhradně jako „odvaly“. Představují pro OKR
typické konkávní antropogenní tvary reliéfu (Zapletal 1969). Naopak příbuzný
termín „výsypka“ bývá užíván v souvislosti s těžbou povrchovou, a je adekvátní
např. v oblasti severočeských hnědouhelných pánví (SHP). Často užívané označení
„halda“ je běžné zvláště ve starší literatuře, představuje synonymum pro „odval“
a v této práci se s ním s výjimkou citací nepracuje.
9

2 Cíl práce
Cílem předkládané disertační práce bylo na základě rozboru fytocenóz a taxačního
průzkumu ve starších porostech dřevin posoudit současný stav vegetačního krytu na
hlušinových odvalech v OKR.
Základní řešená témata:
1. Platí i na hlušinových odvalech v OKR závěry Hodačové a Pracha (2003), že
spontánně vzniklé fytocenózy jsou vzhledem k rekultivačním druhově
bohatší a z hlediska předpokládaného sukcesního gradientu vývojově
pokročilejší?
2. Jak se liší fytocenózy a ostatní sledované parametry v závislosti na
půdotvorném substrátu, zejména při srovnání prosté hlušiny a rekultivačních
překryvů?
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Obecná část
3 Současný stav řešené problematiky
3.1 Všeobecný přehled
Předkládaná práce je zaměřená zvláště na problematiku sukcese a rekultivací
na antropogenním reliéfu vzniklém v důsledku těžby nerostných surovin. V domácí
i světové literatuře byla tomuto tématu věnována již značná pozornost, a to v celé
řadě oborů. Všeobecný rámec studia sukcesích procesů poskytují zejména klasická
díla rostlinné ekologie (Clements 1916; Connell a Slayter 1977; Grime 1979;
McArthur a Wilson 1967; Pickett a kol. 1989; Zobel 1997; aj.).
Problematika hodnocení lesnických rekultivací a spontánní sukcese je úzce
spjatá s ekologií obnovy (restoration ecology), tedy relativně mladým a velmi
progresivně se rozvíjejícím oborem aplikované ekologie. Ekologická obnova je
definována jako proces vedoucí k obnově ekosystému, který byl degradován,
narušen nebo zničen (SER 2002). Za jednoho ze zakladatelů tohoto směru lze
považovat britského ekologa A. D. Bradshawa, který problematiku obnovy
narušených ekosystémů přestal vnímat jako problém, nýbrž jako příležitost pro
ekology v praxi uplatnit poznatky svých výzkumů (Bradshaw 1983). V roce 1988
byla založena mezinárodní společnost pro ekologickou obnovu – Society for
Ecological Restoration (SER) International, jež v současnosti sdružuje členy ze 37
zemí s cílem podporovat ekologickou obnovu jako způsob udržení rozmanitosti
života na Zemi a obnovení ekologicky vyváženého vztahu mezi přírodou a kulturou.
Vzrůstající význam ekologie obnovy v moderní vědě dokumentuje exponenciálně
rostoucí počet zadání hesla „restoration ecology“ do vyhledavače Google
v posledních letech (van Diggelen 2006).
Principy ekologické obnovy širokého spektra ekosystémů byly formulovány
v mnoha pracích, souborně je uvádí např. Walker a del Moral (2003) a van Andel
a Aronson (2006). Velké množství původních děl, převážně však jen z euroamerické části světa, je pravidelně publikováno např. v časopisech Restoration
Ecology, Journal of Vegetation Science, Ecological Engeneering a Journal of
11

Applied Ecology (Prach 2006). Řada poznatků z jiných zemí, přestože i zde probíhá
intenzívní výzkum, často není na mezinárodním poli k dispozici.
Průběh sukcese na antropogenním reliéfu vzniklém v souvislosti s těžbou
nerostných surovin záleží na mnoha faktorech, mezi nimiž prvořadou roli hrají
zejména charakter substrátu, klima a species pool. V iniciálních stádiích se zvláště
na nevyužívaných odkalištích výrazně uplatňují tzv. biologické půdní krusty tvořené
drobnými organizmy, jako jsou houby, roztoči a další rozkladači odumřelé organické
hmoty, sinice, řasy, rozsivky, mikromycety, (mikro)lišejníky, mechy nebo játrovky.
Tato primitivní společenstva nebo druhová seskupení společně s produkty svého
metabolizmu výrazně usnadňují nástup vývojově výše postavených skupin, např.
vyšších rostlin (Kovář a kol. 2009). Příklad sukcese rostlinných společenstev na
výsypkách po těžbě hnědého uhlí na Mostecku popisuje Prach (1987). První
pionýrské druhy rostlin osidlují výsypkové substráty obvykle již v prvním roce. Do
tří let převládají druhy jednoleté (zvláště Persicaria lapathifolia a Senecio viscosus).
Mezi 4. a 6. rokem následuje stádium s převažující Atriplex nittens střídané mezi 7 –
12 rokem dvouletými dominantami Carduus acanthoides a Sisymbrium loeselii. Po
té převládnou robustní druhy vytrvalé (Tanacetum vulgare a Sambucus nigra)
s kulminací okolo 15. roku. V tomto časovém úseku dosahuje vegetace 100 %
pokryvnosti a nejvyšší druhové diverzity. V dalším průběhu sukcese převládají
vytrvalé druhy trav (Calamagrostis epigejos a Arrhenatherum elatius), jejichž
porosty se udržují i na 30 let starých plochách. S výjimkou Sambucus nigra se nálet
dřevin na Mostecku dostavuje pomalu. Mezi 15 – 30 rokem spontánního vývoje má
pokryvnost pouze 10 %. Tento vegetační typ s dominantními travami a rozptýlenými
dřevinami Prach (1987) označuje jako „ruderální lesostep“.
Poněkud odlišně probíhá spontánní vývoj rostlinných společenstev na odvalech
v OKR, kde se již v prvních letech po nasypání může objevit nálet břízy a osiky,
jenž do 20 let obvykle vytvoří zcela zapojené porosty. Blokační stádia
s Calamagrostis epigeios, která i zde mohou vznikat (zvláště na rekultivačních
překryvech a hutněné hlušině), mají omezenou dobu trvání. Přibližně ve třicetiletých
porostech bývá pod březovým náletem patrný nástup zmlazení klimaxových dřevin,
závisející na dostupnosti zdroje diaspor v okolí (Koutecká a Koutecký 2006).
Na kladenských odvalech rozlišují Sádlo a Krinke (2006), ex Dvořáková (2008)
v závislosti na stanovištních podmínkách tři sukcesní směry: sušší a na živiny chudší
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biotopy jsou kolonizovány břízou, která vytvoří zapojený porost. Středně živné
substráty osidlují ruderální společenstva, z nichž se vyvíjejí vysokostébelné trávníky,
jež mohou přetrvávat dlouhou dobu, anebo jsou nahrazeny březovým náletem, případně
porosty akátu a bezu černého. Na živinami bohatých stanovištích vzniká vegetace
s dominantními nitrofily (např. Urtica dioica), která je střídána porosty akátu, pod
nimiž se uplatňují náročné domácí listnáče, zvláště jasan a javory.

Na tvorbě blokačních sukcesních stádií se ve všech uvedených těžebních
oblastech významně podílí Calamagrostis epigejos. Sukcesí populací třtiny se na
příkladu odkališť zabýval Kovář a kol. (2004). Ukázalo se, že zatímco v raných
sukcesích stádiích byl téměř každý jedinec samostatným klonem, ve starších
porostech díky vnitrodruhové selekci převládlo jen několik genetických typů, jež
reprezentovaly klony nejlépe přizpůsobené daným podmínkám.
Prach a Pyšek (1999) zaznamenali rozdíly mezi flórami člověkem narušených
lokalit a jejich okolím, a to zvláště v distribuci životních forem, životních strategiích
a způsobu opylování a šíření diaspor. Prach a kol. (2001) považují za potenciálního
úspěšného kolonizátora narušených území vysokou rostlinu (obvykle geofyta)
opylovanou větrem, se schopností intenzivního laterálního šíření, jež vyžaduje
substrát s bohatou zásobou živin a dostatečnou vlhkostí. Dle Rostańského (2005)
dominují ve formujících se společenstvech odvalů domácí druhy hemikryptofytů
s obdobnými ekologickými nároky. V raných fázích sukcese není pokryvnost
vegetace pouze výsledkem stanovištních podmínek. Významně se taky uplatňuje
růstová dynamika přítomných druhů, záměna pionýrských kolonizátorů za druhy
pokročilejších stádií, ale také počasí v konkrétním roce. Z toho vyplývá, že
α-diversita stanovená během jediné vegetační sezóny nemusí reprezentovat vhodný
parametr pro posouzení stavu vegetace (Jochimsen 2001).
Otázkou zůstává, jak dlouhá doba je potřebná k vytvoření plně funkčního
ekosystému. Bradshaw (2000) předpokládá, že v průměru by v podmínkách Evropy
mělo být dostačujících 100 let. Tishew a Lorenz (2005) uvádí jako dobu nutnou pro
vznik prostu klimaxových dřevin (DB, LP, KL) dokonce jen 60 – 80 let, přičemž
jejich nálet pod ochranou pionýrských druhů (zejména břízy) by se měl objevit po
třicetiletém sukcesním vývoji. V takovém polopřirozeném stabilním společenstvu již
lze předpokládat autoregulační procesy, avšak jeho další vývoj směrem ke klimaxu
je otázkou několika století (Prach 2003). Za významný faktor ovlivňující rychlost
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sukcese uvádí Tishew a Lorenz (2005) dostupnost živin vyjádřenou poměrem C:N.
K jinému závěru však dospěli Prach a kol. (2007). Dle jejich studie jsou z hlediska
sukcese nejvýznamnějšími charakteristikami prostředí půdní reakce a klima. Bröring
a Wiegleb (2005) vedle pH zmiňují ještě organický uhlík, fosfor a vodní kapacitu
půdy.
Zda lze průběh primární sukcese předpovědět, posuzovali Wiegleb a Felinks
(2001). Ukázali, že vegetační změny nejsou lineární, a tedy prediktabilita struktury
a doby trvání jednotlivých sukcesích stádií je omezená. V případě dřevin dospěl
k obdobnému závěru i Prach (1994). U mnohorozměrných statistických analýz lze
procento vysvětlené variability výrazně zvýšit zahrnutím prostorové struktury
společenstva coby environmentální proměnné. Běžné vegetační charakteristiky se
pro odhad budoucího vývoje jeví jako nedostatečné (Wiegleb a Felinks 2001).
Dokonce průběh sukcese člověkem narušených biotopů není determinován ani tím,
zda se jedná o sukcesi primární nebo sekundární (Prach a Pyšek 1994). Odlišit lze
jen ruderální a neruderální série, jež však mohou nastat v obou případech
spontánního vývoje. Jako významný faktor se také uplatňuje charakter okolní
krajiny a dostupnost diaspor (Prach a kol. 2001).
Dalším tématem, o kterém je třeba se zmínit, je otázka zastoupení nepůvodních
druhů rostlin na těžbou narušených územích. V rámci české flóry je z člověkem
ovlivněných biotopů dokladováno plných 63 % našich archeofytů a neofytů (Pyšek
a kol. 2002). V průměrném rostlinném společenstvu v ČR se vyskytuje 9,0 %
archeofytů a 2,3 % neofytů. Na orné půdě, v jednoleté ruderální vegetaci,
v antropogenních vysokobylinných porostech a na sešlapávaných stanovištích (tedy
i v biotopech běžně se vyskytujících v těžebních oblastech) je to však mnohem více
(archeofyty 18 – 56 %, neofyty 4,2 – 9,5 %) Při srovnání snímků z různých habitatů
nebyl potvrzen běžně uváděný předpoklad, že druhově bohatší společenstva jsou
odolnější vůči pronikání nepůvodních druhů (Chytrý a kol. 2005). Z hlediska struktury
vegetace je pro těžbou narušená území tedy charakteristické vyšší zastoupení
archeofytů i neofytů. Na výsypkách a odvalech vyniká zvláště vysoká invadibilita
raných sukcesních stádií. Dominanty sukcesně zralejších společenstev jsou naopak
tvořeny převážně domácími druhy (Prach a Pyšek 2001).
Při srovnání rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek se ukazuje, že vývoj
vegetace na nich neprobíhá po stejné ose (Hodačová a Prach 2003). Ve starších
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sukcesních porostech (ve srovnání s rekultivačními) bylo zjištěno až dvojnásobné
množství druhů, a navíc, vzhledem k předpokládanému sukcesnímu gradientu, se tyto
porosty jevily jako vývojově pokročilejší. Autoři této studie proto považují prvotní
akcelerační účinek rekultivací pouze za dočasný a pro sanaci území postižených těžbou
navrhují preferovat spontánní procesy.
Vedle rostlinné složky hraje základní roli při vývoji ekosystému půdní biota.
Bylo prokázáno, že úspěšné osídlení půdy edafonem patří mezi rozhodující faktory
ovlivňující pedogenezi (Frouz a kol. 2007). Sukcesní vývoj antropozemí popisují
Frouz a kol. (2007) následovně: nejprve se opad akumuluje na povrchu půdy a je
rozkládán fyzikálně chemickými procesy a přítomnou půdní mezofaunou. Postupně
se vytvoří fermentační horizont Oe obsahující rostlinné zbytky a výkaly zejména
drobných členovců (Collembola, Actinedida, Oribatida, Gamasida). Následuje
kolonizace žížalami, které fermentační horizont promíchají se svrchní vrstvou
minerálního substrátu a umožní tak vznik organo-minerálního A horizontu. Díky
depozici organické hmoty pod půdním povrchem poklesne mocnost fermentačního
Oe, a to i přes rostoucí množství opadu. Frouz a kol. (2008) nevidí jako příčinu
tohoto jevu rychlejší mineralizaci, ale právě působení žížal. Uvedený proces je
v souladu s výsledky dalších studií (Frouz a kol 2001; Ponge 2003; Frouz a kol.
2006; Dunger a kol. 2001; Wanner a Dunger 2002; Dunger a kol. 2004; Dunger
a Voigtländer 2005). Zajímavé je, že vznik A horizontu koincidoval s nástupem
lučních a lesních druhů rostlin, který na sokolovských výsypkách obvykle nastává
po 25 letech. V mladších společenstvech zcela převládají ruderály (Prach in verb).
Zda je tato „revoluce“ zapříčiněná vegetačními změnami (včetně rozdílné kvality
opadu), na které reaguje edafon, nebo se jedná o důsledek aktivity edafonu (případně
synergický jev), není snadné zodpovědět. Bioturbace způsobená žížalami má
každopádně zásadní vliv na depozici uhlíku v půdě (Frouz a kol. 2009) a zpětně tak
působí na produkci biomasy rostlin (Roubíčková 2009). Žížaly obecně představují
velmi kvalitní bioindikační skupinu. Sledováním jejich populací můžeme hodnotit
sukcesní zralost ekosystému, případně dokonce posuzovat úroveň kontaminace půdy
těžkými kovy (Wong a Ma 2008). Na základě kolonizace substrátu těmito živočichy
srovnávali rekultivované a nerekultivované plochy na hnědouhelných výsypkách
např. Frouz a kol. (2007), Frouz a kol. (2009) nebo Pižl (2001). Pižl (2001) zjistil,
že vlivem malé migrační schopnosti těchto organizmů jsou plochy ponechané
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spontánní sukcesi osidlovány pomalu. V rekultivačních výsadbách Alnus glutinosa,
kam byly žížaly nezáměrně přeneseny v ornici využívané pro rekultivační překryv
a v obalované sadbě, byla jejich společenstva bohatší a ve starších porostech
dokonce obdobná jako na referenční ploše mimo výsypku. Frouz a kol. (2007) však
již u 40 let starého substrátu nezaznamenal mezi rekultivovanou a nerekultivovanou
lokalitou zásadní rozdíl. Tajovský (2001), který se na stejných výzkumných
plochách

jako

Pižl

(2001)

zabýval

populacemi

mnohonožek

(Diplopoda)

a terestrických stonožek (Oniscidea), také uvádí výskyt pestřejších společenstev
sledovaného edafonu v rekultivačních výsadbách než na sukcesích plochách. Důvod
vidí hlavně v příznivějších mikroklimatických podmínkách pod stromovým
zápojem. Vznik korunového zápoje je rozhodujícím faktorem také pro rozvoj
populací střevlíkovitých (Carabidae) (Coleman 2004). Schwerk a Abs (2002), kteří
se na výsypkách rovněž zabývali střevlíkovitými, pokládají sukcesní porosty za
perspektivní biotop vzácných a ohrožených druhů. V případě populací mravenců se
ve srovnání s rekultivačními výsadbami jeví jako druhově bohatší sukcesní stádia
s nižší pokryvností dřevinného patra a druhově pestřejší vegetací (Holec a Frouz
2005). Zaznamenána byla převážně mladá mraveniště, což svědčí o silném
konkurenčním tlaku a jejich krátké životnosti (Holec a kol. 2006). Zajímavou
populační dynamiku na výsypkách mají ploštice (Heteroptera). Díky dobré migrační
schopnosti mohou již během prvních let po nasypání vytvářet společenstva se
srovnatelným počtem druhů jako na nenarušeném terénu v okolí. Tento vývoj však
silně koresponduje s rozvojem vegetace (Bröring a Wiegleb 2005).
Z hlediska koloběhu látek v ekosystému má nezastupitelnou roli půdní
mikroflóra. Její populace v závislosti na sukcesím stádiu také na výsypkách na
Sokolovsku studoval Krištůfek a kol. (2005). Ve vzorcích odebraných z půdních
profilů v různě starých substrátech prokázal během sukcese nárůst bakteriální
biomasy, jež se v povrchové vrstvě (do 5 cm) stabilizoval po 20 letech od nasypání
a ve vrstvě minerální (10 cm) nebyl ukončen ani ve 43. roce. K podobnému závěru
došli i Frouz a Nováková (2004). Při pohledu na druhové spektrum je v průběhu
sukcese patrná postupná záměna r-stratégů za K-stratégy (Frouz a Nováková 2004).
Mikrobiální aktivitu může významněji ovlivňovat vegetační kryt a kvalita jeho
opadu než půdotvorný substrát (Šourková a kol. 2005). Závislost na délce působení
sukcese je prokazatelná i u aktivity extracelulárních enzymů (Baidrian a kol. 2008).
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Pro výživu rostlin jsou zcela stěžejní obsahy půdního uhlíku, dusíku
a fosforu. Protože dusík se v půdě nevyskytuje v minerální podobě, je jeho množství
hlavně záležitostí dekompozičních procesů v průběhu formování ekosystému.
Obdobně je tomu i v případě uhlíku, který však může být (zvláště v případě hlušin
po těžbě uhlí) obsažen ve fosilní formě. V olšových výsadbách na výsypkách
v oblasti Sokolovska sledovali akumulaci C, N a P v půdním profilu v závislosti na
délce pedogeneze Šourková a kol. (2004). V porovnání se srovnatelným
(čtyřicetiletým) olšovým porostem na původním terénu byly obsahy všech
sledovaných živin na výsypce nižší. Zaznamenala také pomalejší nárůst obsahu
dusíku než uhlíku, a tedy zvětšující se poměr C : N. Za příčinu autoři považují
pokles pH, ke kterému u výsypkového materiálu obvykle dochází po několik let od
nasypání (Dimitrovský a Vesecký 1989). Důvodem může být zvýšená mikrobiální
aktivita po obohacení substrátu organickou hmotou, případně oxidace sulfátové
příměsi (Štýs 1981). Avšak podle Waschkiese a Hüttla (1999) nemusejí mít změny
pH v pásmu 5 – 8 významný vliv na poměr C:N. Obdobný jev jako Šourková a kol.
(2004) uvádí Wali (1999), který zásoby uhlíku v poměru k dusíku srovnával na
severně a jižně orientovaných svazích na výsypkách v Severní Dakotě. Na severních
svazích s příznivějším mikroklimatem byla zjištěna rychlejší akumulace C než N.
Naopak v případě fosforu nebyly zaznamenány žádné signifikantní změny.
V mírném pásmu by se zásoba dusíku měla pohybovat v řádu 1000 kg na hektar.
Vazači vzdušného N akumulují ročně 50 – 150 kg/ha za rok, dalších 10 – 30 kg
připadá na depozice z atmosféry. Zhruba 10 % se uvolní při dekompozici organické
hmoty, která však na začátku chybí (Bradshaw 1997). Ideální poměr C:N pro lesní
půdy v ČR se pohybuje v okolí hodnoty 20 (Klimo 1998). Díky zkreslení
způsobeném přítomností uhelné substance v hlušinách a výsypkových substrátech
však tento poměr není dobrým měřítkem přístupnosti N na odvalech (Grunda a
Kulhavý 1984). Zajímavou otázku, nakolik jsou geogenní C a N využívány
heterotrofní mikroflórou, řešili Waschkies a Hüttl (1999). Jejich laboratorní
experiment prokázal přístupnost uhlíku, který však díky pomalému uvolňování může
hrát určitou roli pouze v raných fázích pedogeneze, kdy chybí organická hmota.
Geogenní uhlík metabolizuje nejen řada bakterií, ale také houby (Faison 1991, ex
Waschkies a Hüttl 1999). Naopak fosilní dusík se pro mikroflóru ukázal jako
nedostupný, což Reeder (1998) přisuzuje stabilním organickým vazbám a malému
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počtu půdních částic s dostatečně velkým relativním povrchem. Další studie,
tentokrát zaměřená na srovnání rekultivovaných a nerekultivovaných pískoven
v jižním Polsku (Piatrzykowski 2008), uvádí 2 – 3 krát vyšší množství
akumulovaného uhlíku a dokonce pětinásobný obsah dusíku na rekultivovaných
plochách oproti těm, jež byly ponechány sukcesi. Na základě toho považuje
rekultivace za nezbytné, avšak doporučuje ponechat i plochy bez zásahu za účelem
posílení biodiversity.
Nezastupitelnou roli z hlediska výživy rostlin i koloběhu látek hraje
mykorrhizní symbióza. Z výsledků studie Püschla a kol. (2008) vyplývá, že
kolonizace výsypkového substrátu houbovými mycelii může probíhat velmi rychle.
Velký význam má zejména v raných sukcesích stádiích. Stále častěji se proto při
rekultivacích provádí inokulace sterilních substrátů (Gryndler a kol. 2004).
Pozitivně na vznik mykorhiz může působit také využívání rekultivačních překryvů,
díky nimž jsou na zájmové lokality nezáměrně přenášeny houbové spory (Püschel a
kol. 2008). Vývoj populací arbuskulárně-mykorhizních hub (AMF) mohou
podmiňovat i nemykorhizní rostliny raných sukcesích stádií. Enkhtuya a kol. (2004)
experimentálně prokázal, že přítomnost neplodných semen Chenopodium album
zvyšuje sporulaci AMF, a tak usnadňuje nástup mykorhizních druhů rostlin. Stejní
autoři rovněž potvrdili aktivní transport fosfátů hyfami mezi Calamagrostis epigejos
a sazenicemi Acer platanoides.
Při vývoji ekosystému mají důležité postavení také obratlovci. Na českém
území jim zatím byla věnována menší pozornost. Mezi často uváděné zdroje náleží
práce Bárty a kol. (1970), jež zkoumali sukcesi ornitocenóz a Bejčka (1983), který
se zajímal o produktivitu drobných savců na výsypkách v Mostecké pánvi.
Syntetickou studii o tom, za jakých okolností je výhodnější nechat působit
spontánní sukcesi, anebo využít rekultivaci publikovali Prach a Hobbs (2008).
Navrhli model, který je závislý na produktivitě stanoviště a intenzitě stresu. Sukcese
se nejeví jako optimální varianta v případě malé anebo příliš velké produktivity,
tedy na extrémních stanovištích. Obdobnou problematikou se pro severočeské revíry
zabývala Hendrychová (2008). Zpracovala rozsáhlý literární přehled, na jehož
základě zdůrazňuje potřebu najít kompromisní koncepci budoucích rekultivačních
akcí. Takovou alternativou by měla být metoda řízené sukcese, založená na citlivém
usměrňování spontánního vývoje společenstva (Luken 1990). Jako příklad úspěšné
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provedené rekultivace v tomto pojetí lze uvést např. Růženin lom na Hádech u Brna
(Tichý 2006).
Dále je nutné alespoň rámcově se zmínit o starší literatuře, která dodnes slouží
jako podklad pro rekultivační praxi. Tématicky jsou tyto práce zaměřeny zejména na
půdní poměry, technologii realizace zemědělských a lesnických rekultivací a vhodný
sortiment dřevin pro tyto akce. Za jedno z nejcitovanějších oborových děl v ČR lze
považovat soubornou publikaci (Štýs a kol. 1981), jejíž hlavní autor patří mezi
nejvýznamnější postavy české rekultivační školy (Vráblíková a kol. 2009). Z dalších
často citovaných prací jsou to pro severní Čechy (Jonáš 1971; 1972; Dimitrovský
1989; Šiřík 1973) a na Ostravsku pak (Havrlant a kol. 1967; Gerlich 1970; Smolík
1986; Kostruch 1971). V přilehlých těžebních oblastech Polska a Německa patří
mezi základní prameny např. (Skawina 1958; Skawina 1970; Strzyszcz 1970;
Harabin a Greszta 1971; Greszta a Morawski 1972; Knabe 1959; Wolf 1980;
Jochimsen 1987).
Další cenné podklady je možné získat na internetu, zvláště na stránkách
těžebních společností (OKD a. s., Czech Coal Group, Sokolovská uhelná, a.s.,
Palivový kombinát Ústí, s.p.) a ministerstev (MŽP, MZE, MPO). Z novější souborné
literatury z území ČR uvádím alespoň Vráblíkovou a kol. (2009) pro severočeskou
hnědouhelnou pánev (SHP), z oblasti Kladenského revíru (KR) (Gremlica 2004;
2005; 2007) a z území OKR např. (kolektiv 2003; Martinec 2006). Pro studium
sukcese na různých typech odkališť je stěžejní publikace Kováře (2004).
K uvedenému literárnímu přehledu je třeba dodat, že většina dosud
publikovaných děl se zabývala ranými, případně středně pokročilými stádii vývoje
ekosystému (obvykle do 45 let). Jak trefně uvádí Háněl (2008), jenž se na
Sokolovsku zabýval hlísticemi (Nematoda), musíme mít na paměti, že na výsypkách
a odvalech byla dosud studována jen hlušina, nikoliv lesní půda, takže odhad
budoucího vývoje podle současné úrovně poznání může být nepřesný. Také se nesmí
zapomínat na to, že mezi jednotlivými oblastmi dobývání panují zásadní rozdíly.
Zejména se jedná o klima, fyzikální a chemické vlastnosti substrátů, technologii
ukládání hlušin, případně socioekonomické aspekty. Například je velmi složité
srovnávat poměry v OKR s geograficky nejbližším územím – polskou částí
Hornoslezské pánve. Zde totiž na rozdíl od Ostravska není odvalová hlušina
převážně ukládána na klasické odvaly, ale slouží k vyplňování pískoven, jež vznikají
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jako důsledek hydraulické zakládky při těžbě. Omezeny jsou tak nejen důlní
poklesy, ale zcela jiná je pak i problematika rekultivace (Smolík 1986). Ještě
markantnější rozdíly mohou nastat při porovnávání oblastí povrchové a hlubinné
těžby. Konkrétní výsledky výzkumů v jiných těžebních revírech tak nelze přejímat
bez zohlednění regionálních poměrů a je s nimi třeba pracovat hlavně v obecné
rovině.

3.2 Literární zdroje se vztahem k OKR
Na rozdíl severočeských hnědouhelných pánví je pro oblast OKR mnohem
méně běžně dostupných literárních pramenů. Výsledky řady výzkumů jsou totiž
často obsaženy pouze v manuskriptech (závěrečné zprávy projektů, interní
podnikové materiály, posudky EIA, biologická hodnocení, závěrečné práce
z vysokých škol atd.), jež je velmi nesnadné dohledat. Disponibilní podklady se
věnují hlavně problematice rekultivací a vlivu těžby na životní prostředí, méně je
vegetačních studií a velmi omezený počet připadá na zoologické výzkumy.
Za Rakouska-Uherska ani v období první republiky se antropogenní reliéf
a zvláště hlušinové odvaly v OKR netěšily přílišnému zájmu. Dokonce ani jinak
naprosto vyčerpávající čtyřsvazková publikace Kamenouhelné doly Ostravskokarvinského revíru (kolektiv 1928 – 1931) téměř žádné informace o odvalovém
hospodářství neobsahuje. Nejdelší pasáž o sledované problematice, kterou se mi
podařilo nalézt, pochází z úvodu III. svazku a dobře dokumentuje systém nakládání
s hlušinami v tomto období. Pro její stručnost ji uvádím v plném znění: „Volba
umístění odvalu je nesnadnou otázkou, neboť na jedné straně si přejeme krátké cesty
na odval, na druhé se však při rychlém rozšiřování blízkého odvalu zbavujeme
nejcennějšího místa. Zvláštní starost způsobuje hořící odval, který hlavně ve
východní části revíru je zdrojem mnohých nehod a četných soudních i mimosoudních
rozepří se sousedy. Ideálem důlního závodu je závod, který svého veškerého kamene
a výpěrků upotřebí na základku v dole“ (Paulik 1931). První publikace, ve kterých
odvalová hlušina vytváří alespoň pozadí děje, tak nejsou vědecká pojednání, ale
literární díla se sociální tématikou.
Nejspíš první prací věnující se problematice rekultivací na Ostravsku je článek
Hladíka (1942), který se zabýval vhodným sortimentem dřevin, s nimiž lze počítat
20

při zalesňování hlušinových substrátů. V poválečném období výzkum odvalů
započal Kroutilík (1954), který zpracoval jejich soupis na území města Ostravy
a klasifikaci z hlediska morfologie. Následně Václav (1956) publikoval komplexní
studii řešící otázku vegetačního krytu a jeho sukcesi na hlušinových substrátech.
Bohužel v ní z politicko-strategických důvodů nesměla být uvedena lokalizace
výzkumných ploch (Václav in verb.). Vedle floristických pozorování sledoval
i charakter ekotopu a prováděl pokusné výsadby, na jejichž základě jako
nejvhodnější způsob rekultivace de facto navrhuje v současnosti propagovanou
metodu řízené sukcese. Zásadně nedoporučuje používat šablonovitý spon, ale
naopak řídit se podle přítomné vegetace, nejlépe náletu dřevin. Za perspektivní
považuje zejména břízu a akát. Vzhledem k budoucímu vývoji rekultivační praxe je
velmi inspirativní poslední odstavec Václavova příspěvku, v němž cituje následující
text: „…na takových plochách nutno začínati s dřevinami esteticky snad méně
působivými, hospodářsky pak třeba úplně bezvýznamnými, které jsou schopny
přetrvat nepřízeň stanoviště, takže po čase, když zlepšily opadem listí půdu, možno
pod jejich záštitou vypěstovat dřeviny cennější. O postupu zalesnění i materiálu musí
tedy rozhodnout samo stanoviště. Bylo by neúčelné stanovit nějaké pravidlo, nějaký
recept a toho pak bezmyšlenkovitě používati.“ (Svoboda 1939, ex Václav 1956).
Podobnou problematiku jako Václav (1956) řešili přibližně o 10 let později
Havrlant a kol. (1967). Jednak představili komentovaný seznam hald pro celé OKR,
a pak také charakterizovali fyzikální a chemické vlastnosti hlušiny, procesy
zvětrávaní, vodní režim, mikroklima a vegetační kryt. Navíc při polním experimentu
na výzkumných plochách Výzkumného ústavu meliorací (VÚM) na odvalu Dolu
Petr Cingr testovali způsoby zakládání výsadeb a sortiment dřevin pro rekultivace.
Nejpříhodnější podmínky pro přirozený nálet vegetace shledali na nehutněném
hlušinovém substrátu. S výsadbami doporučují začít po 3 – 4 letech od nasypání,
přičemž výsledky jejich pokusu ukázaly, že je možné sázet přímo do hlušiny
(přidání ornice do jamek pozitivně působilo jen z počátku). Nedoporučují provádět
překryvy zemin (u mocnosti pod 30 cm pro zhoršení stanovištních podmínek
a u silnějších než 30 cm kvůli vysokým nákladům). Na základě sledování starších
výsadeb považují růstový potenciál stanovišť na odvalech za uspokojivý (dřeviny
obvykle dosahují II. – III. bonitní třídy). Z této práce pak vycházejí i další publikace
autorů (Kincl a Gerlich 1968; Havrlant 1968; Gerlich 1970). Cenná je
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(1980)

obsahující

aktualizovaný soupis odvalů v OKR a jejich mapu.
Další etapu rekultivačního výzkumu převážně ze 70. let publikoval Smolík
(1986). Pro zemědělskou rekultivaci doporučuje využít překryv o mocnosti 1 m,
u lesnické v zásadě potvrdil závěry Havrlanta a kol. (1967). V případě přeměn
druhové skladby starších porostů považuje za nejvhodnější využívat kotlíků malých
rozměrů. Půdní poměry na odvalech včetně mikrobiální aktivity pak studovali
Kulhavý (1978), Santarius (1980) nebo Grunda a Kulhavý (1984). Růstový potenciál
dřevin opět na výzkumných plochách na odvalu Dolu Petr Cingr posoudil
s odstupem dvaceti let Křemen (1985). Výsledkům rekultivace odvalu Dolu Lidice
se věnoval Španihel (1975).
Velký zájem byl věnován problematice vlivu těžby na povrch a životní
prostředí. Důlními poklesy, jejich genezí, klasifikací a projevy v terénu se zabývali
např. Hep (1972) nebo Kostruch (1971). Řadu poznatků přinesly studie
Geografického ústavu ČSAV, Ústavu ekologie průmyslové krajiny ČSAV,
Pedagogické fakulty v Ostravě a v současnosti také ústavu Geoniky ČSAV,
Ostravské university a Vysoké školy báňské – Technické univerzity. Dosažené
výsledky uvádějí např. periodika Studia geographica, Studia oecologica, Spisy PFO,
Spisy prací PřF OU a Moravian Geographical Reports. Komplexních studii o vlivu
člověka na přírodní prostředí Ostravska publikovali Mareš a kol. (1975), často
citována je práce Kostrucha (1979). Problémům ekologické rekultivace krajiny se
také věnovala Čížková (1988). Po listopadu 1989 se v důsledku společenských změn
a útlumu hornictví mění pohled na sledovanou problematiku a do popředí se dostává
otázka přírodních hodnot a budoucího využití krajiny (Latová a Vaculíková 2001).
Typy současné krajiny vymezil pro celé území OKR Lacina (2006). Objevuje se také
řada prací s tématikou historie rekultivací a jejich koncepce (Kostruch 1998; Střelec
2001; Beneš 2003; Knápková a Stalmachová 2003; Šiřina 2003; Latová 2003 aj.).
Soubornou publikaci představil Martinec a kol. (2006).
Z hlediska řešeného tématu má zásadní význam botanicky zaměřená literatura.
Botanická pozorování prováděli vedle už zmíněných Václava (1956) a Havrlanta
a kol. (1967) také další autoři. Synantropní vegetaci Ostravska se jako první
věnovala Kneblová (1956), na niž v 60. letech navázaly výzkumy hutnických odvalů
Kiliána a Krkavce (1961; 1962) a Šmardy (1964), jenž se zabýval i odvaly
22

hornickými. Působil zejména na lokalitách Dolu Petr Bezruč (Terezie) a Dolu Petr
Cingr (Michal). Z jeho nálezů jsou asi nejzajímavější údaje o výskytu pro Ostravsko
netypických Carex distans, Inula britannica, Juncus gerardii a Trifolium fragiferum,
které pravděpodobně zaznamenal na dnes už neexistujícím „antropogenním
slanisku“ mezi odvaly Terezie a Ema ve Slezské Ostravě (Havrlant 1968). Jako
srovnávací materiál jsou velmi cenné práce Kiliána (1968a; 1972) včetně
nepublikovaných floristických soupisů (Kilián 1968b; 1973). Zvláště hodnotná je
studie Sobotkové (1969) zaměřená na bioindikaci znečištění ovzduší Ostravska
pomocí lišejníků.
80. léta 20. století jsou z hlediska botanických prací zaměřených na odvalovou
tématiku neplodná, květeně OKR jako takové se věnuje Duda (1987). Na začátku let
90.

publikovala

výsledky

dlouhodobých

výzkumů

vybraných

hornických

i hutnických odvalů a synantropní vegetace na Ostravsku opět Sobotková (1994a;
1994b; 1995), přičemž synantropní společenstva studoval také Višňák (1996a;
1996b). Zmínit je třeba alespoň některé práce Stalmachové (Stalmachová a kol.
1992; Stalmachová 1994; Stalmachová 1996; Stalmachová a Frnka 2003), která se
zaměřila zejména na problematiku spontánní sukcese, rekultivací a vlivu těžby na
krajinu. Sukcesím procesům na antropogenním reliéfu OKR se věnovali také
Hettenbergerová (2002), Koutecký (2004), Koutecká a Koutecký (2006), Koutecká
a Polášek (2007), aj. Mezi nejaktuálnější podklady patří disertační práce Filipové
(2007), která se zabývala zvláště kuželovými odvaly na území města Ostravy. Na
základě deduktivní metody dle Kopeckého (1978) rozlišila na sledovaných
lokalitách 11 typů nelesních a 6 lesních společenstev.
Větší pozornost byla v posledních době věnována flóře a fauně celých
dobývacích prostorů dolů, zvláště pak vodním a mokřadním biotopům poklesových
území a odkališť (Ďuriš a Dolný 2001; Holínková a Stalmachová 2001; Koutecká
2000; 2001; 2006; Koutecká a kol. 2006; 2007a; 2007b; Macháček a kol. 2003;
Macháček a Polášek 2005; Macháček a kol. 2007; Mandák a Haluzík 2005; Polášek
a kol. 2004a; 2004b; 2007; Polášek 2006; Stalmachová a Špačková 2001; Šuhaj
a Mandák 2006; Švendová 1982). Závěry většiny v tomto odstavci jmenovaných
studií poukazují na velký potenciál přirozené sukcese při obnově těžbou narušené
krajiny.
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Zajímavým tématem jsou geobiocenologické aspekty těžbou zasažených
území, na jejichž základě lze optimalizovat zásahy v krajině, tedy i rekultivace.
Vlivem důlních poklesů a ukládáním hlušin na povrch v mnohých případech došlo
ke změně nejen stanovištních poměrů, ale i potenciálních geobiocenóz (Lacina 2000;
2003). Markantní jsou tyto změny zvláště v případě lokalizace hlušinových odvalů
v údolních nivách. Vzorový geobiocenologický profil údolím řeky Odry mezi
vrchem Landek a odvalem Koksovny Svoboda publikovali Lacina a Koutecký
(2005). Geobiocenologický přístup spojený s návrhem vhodného budoucího
managementu byl také s úspěchem aplikován např. na hrázových systémech odkališť
uranových dolů u Dolní Rožínky (Lacina a Cetkovský 2005) a na výsypkách
Severočeských dolů Bílina (Simon a kol. 2006).
Zatím spíš na okraji zájmu byl mykologický výzkum. Makromycetům na
odvalech se věnoval Veselský (1968), který ve společenstvech mechů zaznamenal
podobné druhové spektrum hub jako na spáleništích. Dokladuje také 4 nové druhy
pro Československo a 3 pro Moravu. Na jeho práce pak navázal Kuthan (1972;
1982). O nálezu vzácného druhu Gymnopilus igniculus z odvalů OKR (2. nález pro
Evropu) referují Holec a kol. (2003).
Obdobně i zoologicky zaměřených prací není mnoho. V 60. letech proběhl
výzkum ploštic, kterým se věnovali Dobšík a Kempný (1968). Nejbohatší cenózy
zjistili na starém rekultivovaném odvalu „Štěpánův sad“ (21 druhů), poloviční
množství (10 druhů) pak odchytili na odvalech bez zapojeného vegetačního krytu –
odvaly Dolu Petr Bezruč (Terezie) a Koksovny Trojice (Ema).
V 70. a 80. letech pak Majkus (1988) sledoval na rekultivovaných
i nerekultivovaných lokalitách arachnofaunu. Nejbohatší materiál získal na
rekultivovaném odvalu Dolu Lidice, zatímco na ostatních zájmových územích, jež
stále sloužily důlnímu provozu a jejichž vegetační kryt vznikl převážně sukcesními
procesy, byly zoocenózy pavouků druhově chudší (odvaly Koksovny Svoboda, dříve
Vítězný únor) a Dolu Heřmanice, tj. Rudý říjen). Na odvalu Lidice převládaly druhy
reliktní (52 %), na zbylých dvou lokalitách naopak druhy expanzivní (48 a 52 %).
Mezi lety 1976 a 1984 byl na všech 3 odvalech zaznamenán pokles druhové
početnosti,

jež

autor přisuzuje zesílené druhové

dominanci

a stabilizaci

arachnocenóz. V závěru konstatuje, že: „...získané údaje potvrdily velkou biotickou
hodnotu zvláště rekultivovaných hald jako refugií vhodných pro existenci jak
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pavouků, tak i jiných živočišných skupin.“ Na odvalu Lidice se tento autor věnoval
výzkumu arachnocenóz i v dalším období (Majkus 2003). Potvrdil klesající trend
počtu druhů i jedinců. Oproti maximu v roce 1976 (104 druhů a 2645 jedinců) uvádí
pro rok 2002 jen 43 druhů a 684 odchycených exemplářů.
Pro ostravské odvaly představuje nejlépe probádanou skupinu živočichů
coleopterofauna. Kromě odvalu Dolu Heřmanice se identickými lokalitami jako Majkus
(1988) zabýval Vondřejc (1994), který publikoval výsledky z rozmezí let 1972 až 1992.
Využity byly také údaje z diplomových prácí Kociánové (1978) a Ptaška (1987). Navíc
provedl i orientační průzkum hutnického odvalu Vítkovických železáren a strojíren
(VŽS). Zvláště na odvalu Lidice bylo zaznamenáno bohaté druhové spektrum brouků,
z nichž řadu lze označit za obyvatele převážně přírodě blízkého prostředí. Objeveny
byly také 2 nové taxony pro ČR a 40 druhů vzácných. Ve sledovaném třicetiletém
intervalu vzrostl počet druhů 4,91 krát, přičemž v posledních 10 letech výzkumu
narůstal poloviční rychlostí než na začátku. V diskuzi Vondřejc (1994) ve shodě
s Majkusem (1988) konstatuje, že: „získané údaje potvrdily velkou biotickou hodnotu
rekultivovaných hald jako refugií významných nejen pro brouky, ale i pro zástupce
jiných živočišných skupin.“ Pečlivou rekultivaci vidí jako postup, jenž může vytvořit
ekologicky vyvážený krajinný prvek zapadající do okolního prostředí.
Třicetiletá sukcesní série společenstev coleopterofauny, která však není
zpracována na úplně identických stacionárech (v důsledku výstavby silnice a
rekultivačních akcí), byla získána díky výzkumům Prymuse (1980), Dolného (2000a) a
Hodečka (2008). Podobně jako v případě Majkuse (1988) a Vondřejce (1994) lze
vysledovat postupnou přeměnu studovaných lokalit (odvaly Dolů Zárubek a Petr
Bezruč) na lesní biotopy s populacemi reliktních druhů provázenou úbytkem vzácných
teplomilných taxonů. Sukcesní vývoj zoocenóz obou odvalů byl také ovlivněn
zachovalostí ekosystémů v blízkosti sledovaných lokalit (Hodeček 2008).
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4 Charakteristika přírodních poměrů OKR
1. Geomorfologické poměry a reliéf
Zájmové území spadá do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatských
sníženin, celku Ostravská pánev. Je tvořeno plochou pahorkatinou struktury
subhorizontálně uložených nezpevněných nebo málo zpevněných sedimentů se
střední nadmořskou výškou 244 m n. m. Okrajově ke Karviné zasahuje také soustava
Vnějších Západních Karpat s podsoustavou Západobeskydské podhůří a celkem
Podbeskydská pahorkatina (Weissmannová a kol. 2004; Demek a kol., 1987).
Základní krajinnou matrici Ostravska tvoří plochá pahorkatina s oblými hřbety.
Jedná se o reliéf typický pro oblast starého kontinentálního zalednění, jež bylo
v posledním glaciálu ovlivněno periglaciálními pochody. Údolí vodních toků jsou
relativně mělká, místy ale ostře zaříznutá do snadno erodovatelných kvartérních
sedimentů. Nadmořská výška se pohybuje většinou v rozmezí 200 – 300 m n. m.
Osami území jsou široké nivy řek Odry a Olše, na něž se napojují údolí Stonávky,
Ostravice a Lučiny a Opavy. Charakteristický je také výskyt antropogenních tvarů
vzniklých v důsledku hlubinné těžby a vysoké koncentrace průmyslu, tj. odvaly,
odkaliště, zatopené poklesové kotliny (Weissmannová a kol. 2004; Culek 1996).

2. Geologické poměry
Geologické podloží jádrové části OKR je převážně tvořeno miocenní
sedimentární výplní Karpatské předhlubně a podslezské jednotky Vnějších
Západních Karpat, které spočívají na fundamentu Českého masívu. Ten je v oblasti
zastoupen svým severovýchodním okrajem, tzv. moravskoslezskou oblastí. Převládá
v ní transgresivní devon, na němž spočívá kulm a uhlonosný karbon jižní části
Hornoslezské pánve. Karbonské podloží vystupuje na povrch jen v několika
izolovaných lokalitách, na kterých koncem 18. století započala hornická činnost
(vrch Landek, Slezská Ostrava, okolí Dolu Doubrava). Starší geologický podklad je
překryt sedimenty kvartéru, které místy dosahují mocnosti až 100 m. Kvartér
Ostravska je charakteristický přítomností glacigenních sedimentů kontinentálního
zalednění, které v této oblasti proběhlo ve dvou fázích (zalednění elsterské a sálské).
Zajímavostí je existence tzv. Stonavského jezera, které se vytvořilo v interglaciálu
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mezi zmíněnými obdobími zalednění. Povrchové struktury často tvoří plášť
nevápnitých, často pseudoglejových sprašových hlín, které mohou dosahovat
mocnosti až 10 m. Významné zastoupení mají v současnosti antropogenní
sedimenty, zvláště karbonská hlušina uložená na povrchu ve formě odvalů
(Weissmannová a kol. 2004; Culek 1996).

3. Pedologické poměry
Základními půdními typy v zájmovém území jsou pseudoglejové luvizemě
často přecházející do luvizemních psedoglejů, jež se vyvinuly na kvartérním plášti
sprašových hlín. Podél vodních toků se vyvinuly glejové fluvizemě, v nivách
beskydských vodních toků i fluvizemě typické. Vlivem těžby uhlí se často také často
setkáváme s nevyvinutými antropogenními půdami (Culek1996).

4. Hydrologické poměry
Ostravsko je součástí úmoří Baltského moře, povodí řeky Odry. Pahorkatinná
část území tvoří pramennou oblast s poměrně hustou sítí drobných vodních toků.
Častý je výskyt podmáčených ploch a pramenišť (Koutecký 2004).
Území je odvodňováno Odrou na západě a Olší na východě. Hlavní zdrojnicí
Olše je na území OKR Stonávka, Odru zásobují beskydskými vodami Ostravice
s Lučinou a vodu z oblasti Jeseníků přivádí řeka Opava. Poslední čtyři jmenované
toky se stýkají na území města Ostravy.
Velmi významný je pro území OKR výskyt vodních ploch. Zastoupeny jsou
rybníky, zatopená ložiska štěrkopísků a dále i vodní plochy vzniklé v souvislostí
s těžbou uhlí (odkaliště a zvodnělé poklesové kotliny).
Nejvyšší stavy hladiny podzemních vod a vydatnosti pramenů jsou v březnu
a dubnu, nejnižší v září až v listopadu (Vlček 1971).

5. Klima
Území leží v oblasti semihumidního klimatu Ostravské pánve, která je nejvlhčí
nížinnou oblastí v ČR. Podnebí je mírně teplé až teplé, bohaté na srážky. Projevuje
se vliv blízkého návětrného svahu Beskyd, celková oceanita a vliv severských nížin.
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V pánvi se vyvíjejí zvláště v zimním období teplotní inverze. Převládající větry
vanou z JZ na SZ (Culek 1996).
Dle údajů Hydrometeorologického ústavu za období let 1900 – 1950 ze stanice
Ostrava-Poruba činil průměrný úhrn srážek 769 mm a průměrná teplota 8,6°C,
přičemž mezi roky

1968 – 1997 byl zaznamenán pokles srážkových úhrnů

i průměrné teploty na 700 mm a 8,4°C. Obdobné klimatické poměry se vyskytují
i v Karviné, kde průměr za období 1900 – 1951 činil 778 mm u srážek a 8,4°C.
Srážkové a teplotní maximum připadá na letní měsíce, minimum se vyskytuje
v lednu. Vegetační období (t > 10°) je dlouhé, průměrně 170 dnů. Začíná obvykle
v polovině dubna a končí začátkem listopadu. Průměrně se ročně vyskytuje 57 dnů
se sněhovou pokrývkou (ČHMÚ 1961; Weissmannová a kol. 2004). Dle Quitta
(1975) se zájmové území nachází v klimatické oblasti mírně teplé MT 10.
Tabulka 1 – Měsíční průměry teplot a srážkových úhrnů za období let 1901–1950 ze stanic
Ostrava-Poruba a Karviná město (ČHMÚ 1961).
Měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Stanice Ostrava-Poruba
T
(°C)
Srážky
(mm)

-2,0

-0,6

3,6

8,7

14,1

16,9

18,7

17,5

13,9

8,9

3,8

0,0

8,6

37

35

42

53

81

97

108

104

66

61

46

39

769

Stanice Karviná-město
T
(°C)
Srážky
(mm)

-2,1

-0,8

3,2

8,2

13,5

16,4

18,3

17,4

13,9

8,8

3,8

0,1

8,4

41

35

43

53

81

97

111

100

61

66

48

42

778

6. Biogeografická charakteristika
Podle Culka (1996) spadá území do provincie středoevropských listnatých
lesů, Polonské podprovincie a Ostravského bioregionu. Niva řeky Odry je řazena do
bioregionu Pooderského.
Zastoupena je převážně biota 3. – 4. vegetačního stupně s charakteristickým
prolínáním hercynských prvků a splavených karpatských druhů. Patrný je také vliv
Polonika. V nivě Odry a Olše jsou zastoupena středoevropská mokřadní
a vlhkomilná společenstva (Culek, 1996).

7. Fytogeografická charakteristika
Podle
mezofytikum,

Skalického

(1988)

je

fytogeografického

území

součástí

obvodu
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fytogeografické

Karpatské

oblasti

mezofytikum

a fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev. Charakteristický je výskyt druhů
vyšších poloh sestupujících zejména z Beskyd. Mezi ně patří Veratrum lobelianum,
Gentiana asclepiadea, Blechnum spicant, Streptopus amplexifolius aj. Vykytují se
také karpatské elementy jako Dentaria glandulosa, Hacquetia epipactis nebo Carex
pilosa, jež místy pronikají údolími vodních toků i dále na západ do České vysočiny.

8. Geobiocenologická typizace a potenciální přirozená vegetace
Převládající skupinou typu geobiocénu (STG) v OKR jsou jedlové doubravy
s bukem Abieti-querceta roboris fagi. Pokrývaly převážnou část ploché pahorkatiny
s výjimkou strmých svahů a niv vodních toků. V zachovalých přírodě blízkých
porostech dnes převládá buk, zastoupen je i dub letní, méně habr a ojediněle javor
klen. Dříve dominantní jedle z dřevinné skladby vymizela koncem 19. století.
Bylinné patro tvoří převážně mezotrofní až mezotrofně-nitrofilní druhy jako Carex
brizoides, Deschampsia cespitosa, Milium effusum, Senecio ovatus, Oxalis
acetosella, Maianthemum bifolium, Rubus hirtus, na chudších stanovištích
i oligotrofní Vaccinium myrtillus. Jako reprezentativní ukázky lze uvést mimo
známé NPR Černý les u Šilheřovic porosty Gurňák (k.ú. Petřvald a OstravaRadvanice), Bučina (k.ú. Ostrava-Radvanice) a Lišťák (k.ú. Orlová).
Na svažitých terénech, jaké se v Ostravsku vyskytují buď v ostře zaříznutých
údolích malých vodních toků nebo na okrajích širokých niv řek, můžeme
předpokládat typické dubové bučiny Querci-fageta typica nebo nitrofilnější javorové
dubové bučiny Querci-fageta aceris. V dřevinné skladbě převládají buk, dub letní,
habr a javor klen, v bylinném patře pak mezotrofní až mezotrofně-nitrofilní druhy.
Pěkné ukázky těchto společenstev je možno pozorovat na svazích nad nivou řeky
Ostravice v okolí Paskova a v NPP Landek. Jinde jsou výskyty spíš fragmentární.
Podél drobných vodních toků tvoří dominantní potenciální společenstva
jasanové olšiny nižšího stupně Fraxini-alneta inferiora. V širokých nivách Odry
a Ostravice převládají habro-jilmové jaseniny vyššího stupně Ulmi-fraxineta carpini
superiora, na zrnitostně lehčích půdách pak i topolo-jilmové jaseniny vyššího stupně
Ulmi-fraxineta populi superiora. Na lokalitách s vysoko položenou hladinou
podzemních vod se vytvářely olšiny vyššího stupně Alneta superiora. Poměrně
rozsáhlý výskyt tohoto společenstva se nacházel v okolí Heřmanického rybníka
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u Ostravy (Buček a Lacina 1999; Tichý 1968). V přirozené druhové skladbě lesů
Ostravska měla největší zastoupení jedle 35 %, následovaly buk 25 %, dub letní
25 %, olše lepkavá 8 %, lípa srdčitá 4 % a smrk 2 %. Ostatní dřeviny měly
zastoupení pod 1 % (Tichý 1968).

Přehled STG Ostravské pánve podle Laciny a Kouteckého (2005)
a) STG říčních a potočních niv:
3 C (4) 5:
Ulmi-fraxineta populi superiora
3 BC-C (4) 5:
Querci roboris-fraxineta superiora
3 BC-C (3) 4:
Ulmi-fraxineta carpini superiora
3 BC 5:
Alni glutinosae-saliceta superiora
3-4 BC-C 4-5:
Fraxini-alneta inferiora et superiora
3-4 BC 4 (5):
Fraxini-alneta aceris inferiora et superiora
3 B-C 5:
Saliceta fragilis inferiora
b) STG pánví a plochých pahorkatin:
3 AB (3) 4:
Abieti-querceta roboris-piceae inferiora
3 (A) AB 4:
Betuli-querceta roboris superiora
3 B-BC (BD) 4:
Abieti-querceta roboris-fagi inferiora
3 B-BD (3) 4:
Tili-querceta roboris-fagi inferiora
3 AB 5:
Betuli-alneta superiora
3 B-BC 5:
Alneta glutinosae superiora
c) STG svažitých terénů a vyšších poloh:
3 B 3:
Querci-fageta typica
3 BC 3:
Querci-fageta aceris
3 BC 1-2:
Querci-fageta aceris humilia
3 BD 3:
Querci-fageta tiliae
3 AB-B(BC) 3
Fageta paupera inferiora
Z hlediska potenciální přirozené vegetace (Neuhäuselová 1998) lze na území
OKR rozlišit dvě základní vegetační jednotky: Jednak to jsou podmáčené dubové
bučiny asociace Carici brizoidis-Quercetum, náležející mezi acidofilní bučiny
a jedliny svazu Luzulo-Fagion, které na bohatších sušších půdách přecházejí do
lipových dubohabřin asociace Tilio-Carpinetum. V nivách vodních toků lužní lesy –
střemchové jaseniny – asociace Pruno-Fraxinetum ze svazu Alnion incanae, místy
v kombinaci s mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosae. Podél malých vodních
toků se vytvořila společenstva Carici remotae-Fraxinetum ze svazu Alnion incanae
(Neuhäuslová 1998).
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9. Fauna
Fauna

oblasti

je

silně

determinována

její

polohou

na

rozhraní

3

biogeografických podprovincií a také intenzívními antropogenními vlivy. Za
polonský prvek můžeme považovat výskyt myšice temnopásé nebo havrana polního,
z Beskyd do Ostravské pánve sestupuje např. okáč Lasiommata petropolitana
a teplomilným prvkem šířícím se Moravskou bránou je např. vřetenuška Zygaena
carniolica. Díky značnému podílu vodních a mokřadních biotopů (z nichž řada
vznikla v důsledku těžby uhlí) je sledovaná oblast velmi cenná z ornitologického
hlediska (Culek 1996). Proto zde byla v rámci soustavy Natura 2000 vyhlášena ptačí
oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší.
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5 Krajina OKR
Hlubinné dobývání uhlí, podobně jako těžba povrchová, výrazně ovlivňuje
celkový ráz zasažené oblasti. Vedle vysoké koncentrace průmyslu a hustého osídlení
vznikají navíc typické antropogenní formy reliéfu, s jakými se jinde nesetkáváme.
Bez porozumění zdejšímu kraji jej nelze soudit. Proto byla zařazena tato kapitola,
jež vychází z příspěvku (Koutecký 2005). Text se vztahuje zejména k prostoru mezi
Ostravou a Karvinou, který tvoří jádro OKR.

5.1 Obecná charakteristika
Základním faktorem, který rozhoduje a celkovém rázu jakékoliv krajiny, je
reliéf. Zdejší glaciálně modelovaná plochá pahorkatina s oblými hřbety, která
přechází do plochých niv řek Odry a Olše, také podmiňuje první specifikum zdejší
oblasti, jež lze označit jako „nepřehlednost“. Přes poměrně zvlněný terén zde téměř
nenajdeme vyhlídkový bod, odkud by bylo vidět víc než jedno údolí. Oblé hřbety
tvořící pahorkatinu mají totiž téměř identickou nadmořskou výšku a navzájem se
cloní. Přirozenou krajinnou dominantu tvoří jen pásmo Beskyd na jihozápadě.
Druhým a zcela zásadním rysem zdejší krajiny je charakter osídlení, jenž má
podobu sídelní konurbace (Matějka 2007). Vytvořila se zde jako následek silné
přistěhovalecké vlny doprovázející rozvoj hornictví a průmyslu od 30. let 19. století
(Löw a Míchal, 2003) a představuje velmi pestrou mozaiku sídel, zahrad
a zemědělských pozemků malé výměry. Tento způsob organizace využití půdy
zabránil provedení celoplošné kolektivizace, tzn. že i během období socializmu tu
zůstal poměrně vysoký podíl půdy v soukromém vlastnictví.
Vznik sídelní konurbace samozřejmě zapříčinil industriální boom, její ráz
však podmínil historický vývoj oblasti. V jeho průběhu byla převážná část
zájmového území součástí Těšínského knížectví, tedy panství, které sice náleželo do
svazku zemí Koruny české, nicméně si až do dob osvícenského absolutismu
ponechávalo v zásadě autonomní postavení (Bakala a kol., 1992). Až do druhé
poloviny 18. století obecně platilo, že grunt dědil nejstarší potomek (zpravidla syn),
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který musel ostatní sourozence vyplatit. To však vedlo ke značnému zadlužování
usedlostí. Proto se v českých zemích začalo uplatňovat právo, podle kterého se
pozemky mezi dědice rozdělily na díly, jež ovšem neměly být menší než 40 měr (asi
8 ha). Na území knížectví těšínského však nebylo toto omezení tak přísné a navíc na
každém takto vzniklém pozemku měl jeho nový majitel právo vystavět si usedlost
(Kostruch 1971). Vyvinula se tak originální forma organizace využití půdy
charakterizovaná rozptýlenou zástavbou, jež byla obklopena parcelami malé výměry
s hustou sítí přístupových cest (tzv. slezská zástavba). A právě takto strukturovaná
krajina se stala nosnou kostrou pro suburbanizační procesy při vzniku dnešní sídelní
konurbace. Jelikož zde chyběla jakákoliv forma územního plánování, stavěli si nově
příchozí obyvatelé své příbytky kdekoliv na ploše katastru, pouze v závislosti na
tom, kde se jim podařilo získat pozemek. Postupně tak došlo k zastavění prakticky
celých plužin, které ztratily svoji primární zásobitelskou funkci a staly se obytným
prostorem. Jejich struktura však nebyla setřena, protože zástavba se koncentrovala
převážně v okolí cest, jež vedly po hranicích původních lánů. Uvedený fakt je velmi
dobře patrný při pohledu na mapy velkých měřítek. V průběhu druhé poloviny
19. století byly zakládány jednotlivé doly, jejichž areály s těžními věžemi a okolní
průmyslové objekty se staly novými centry života regionu a také krajinnými
dominantami. Doprovodným fenoménem otevírání jam byla výstavba hornických
kolonií. Začaly se objevovat v také 2. polovině 19. století a staly se prakticky první
urbanisticky řešenou zástavbou mimo intravilány měst. V období socialismu pak
jako jejich panelová obdoba vznikala hornická sídliště (např. v Karviné, Orlové nebo
v Rychvaldu), přičemž existoval silný tlak na likvidaci starých kolonií. Přesto se jich
do dnešních dnů několik dochovalo a spolu s rozptýlenou zástavbou vytvářejí
neopakovatelnou atmosféru území. K ní také bezesporu přispívá pro většinu
obyvatel naší republiky nesrozumitelný dialekt, a v jiných regionech neobvyklé
místopisné názvy, jež nezapřou jazykové vlivy sousedního Polska. Jako příklad lze
uvést jména rybníků (Gořalčok, Kališčok, Nový stav) nebo lesů (Gurňák,
Pežgovský, Krajčok, Baginec). Jinou skupinou typických krajových jmen jsou názvy
starých hornických sídel, např. Amerika, Eldorádo, Mexiko, Brazílie, Nový York
nebo Berlín.
Třetí významnou složkou krajiny Ostravska jsou vodní plochy. Poměrně
humidní klima ovlivněné Baltským mořem a polohou na úpatí návětrného svahu
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Beskyd spolu s příhodným reliéfem a hustou sítí drobných vodních toků zapříčinilo,
že již od konce středověku zde prosperovalo rybníkářství. Existence některých
rybničních soustav je doložena již z poloviny 15. století. O jejich bodování se
zasloužil zejména těšínský kníže Kazimír (1474 – 1528), jehož pozitivní vztah
k tomuto druhu podnikání dokresluje následující text převzatý z Dějin Těšínska
(Sláma 1889): „Rolník Jakub Miška chtěl u Harburtovického Borku založiti rybník,
ale skočavská rada obecní se proti tomu vzpírala. Kníže Kazimír vydal se tam se
soudci a prohlédnul si okolí, kde rolník rybník založiti chtěl. Tázal se rolníka: ,Čí
jsou tyto lesy a duby zde?‘ Odpověděl rolník: ,Milostivé kníže, Vaše jsú.‘ ,I poněvadž
jest naše, syp rybník svobodně,‘ zněl výrok knížecí, kterým zkrátilo se značně řízení
soudní.“ Krajinotvorně se uplatňují i malé samostatné rybníky, se kterými se
můžeme setkat prakticky v každém údolí. Větší zastoupení však v současnosti mají
vodní plochy vzniklé v souvislosti s těžbou uhlí.
Ač kníže Kazimír „lesů toliko nedbal“, jsou přesto další důležitou složkou
krajiny. V období raného středověku se zde nacházel rozsáhlý hraniční hvozd, který
odděloval Moravu od Polska. Po založení benediktýnského kláštera v Orlové v 1.
polovině 13. stol. byl původně kompaktní les přeměněn na zemědělskou půdu,
přičemž lesní komplexy zůstaly místy zachovány na hranicích katastrů jednotlivých
vesnic, zejména na svazích ostře zaříznutých údolí nebo na neúrodných morénách
kontinentálního ledovce (příkladem může být katastr Petřvaldu). V průběhu 19. a 20.
století prodělaly významnou změnu druhové skladby, a to zejména zakládáním
smrkových monokultur, které dnes zaujímají zhruba polovinu lesní půdy. Zásadní
význam rovněž mělo postupné odumírání dříve dominantní jedle, o němž se odborná
lesnická literatura zmiňuje již v roce 1886 (Nožička 1956). Jako nejkvalitnější lze
dnes označit fragmenty starých bukových porostů s příměsí dubu a habru. Naproti
tomu se však vyskytují i monokultury geograficky nepůvodního dubu červeného.
V současnosti lesnatost bývalého okresu Karviná činí 13,5 % (Koutecká 1998), ale
významné zastoupení (okolo 7,5 %) mají také porosty dřevin mimo PUPFL, jenž
vznikly na neobdělávané zemědělské půdě a na pozemcích ovlivněných těžbou, tzn.
odvaly, prostory po asanované zástavbě, rekultivované plochy (Gabzdil 2004).
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5.2 Krajina a těžba
V průběhu hlubinného dolování v OKR byla z podzemí vytěžěna více než
jedna miliarda tun uhlí a zhruba ¾ miliardy tun reziduálního kamene – hlušiny
(Kostruch 1998). Projevy důlní činnosti zasáhly do všech krajinných struktur,
dokonce se změnil i přírodní georeliéf oblasti. Asi nejvýrazněji se na formování
hornické krajiny uplatnily důlní poklesy. Jejich příčinou je technologie těžby, která
probíhala a probíhá převážně závalovou metodou, jejímž doprovodným jevem je
propad nadloží vytěžených slojí a postupné zalamování a ohýbání vrstev, jež
postupuje až k povrchu. Vytváří se tak poklesová kotlina, která se šíří formou tzv.
poklesové vlny doprovázené protažením, nakloněním a následně kontrakcí povrchu.
Stejnou mechaniku logicky podstupují i všechny objekty pevně spojené se zemí
(Hep 1972). Jev proto často (nikoliv však automaticky) vyvolává destrukci staveb,
což má velmi závažné následky na zdejší rozptýlenou zástavbu, komunikace
a inženýrské sítě. Ve zvlněném terénu nemusí být jeho propad na první pohled
patrný, avšak na intenzívní důlní vlivy spolehlivě upozorní staré zanedbané zahrady,
zarostlé cesty a rumiště v prostoru asanovaných sídel.
Nápadnějším důsledkem poklesů je vznik mokřadů a vodních ploch. Jejich
velikost do značné míry závisí na reliéfu poddolovaného území. V pahorkatině jsou
převážně menší, zato v plochých nivách mohou mít i několik desítek hektarů.
Například rozloha tzv. „Darkovského moře“ u Karviné se pohybuje okolo 40 ha
a ještě rozsáhlejší „jezero“ právě vzniká v sousedství osady Špluchov. Alespoň
minimálními poklesy bylo v OKR ovlivněno území o rozloze přes 260 km2, přičemž
rekordně se terén snížil na rozhraní katastrů Karviná 2 a Doubrava (až o 40 m). Jako
memento působí nakloněný kostel Sv. Petra z Alcantary v Karviné 2-Dolech, který
se nachází uprostřed asanovaného území, jež od začátku dolování pokleslo o plných
32,6 m. Barokní památka zůstala zachována jen díky rozsáhlé rekonstrukci (Havrlant
a Martinec 2003).
Jak již bylo uvedeno, spolu s vytěženým uhlím se na povrch dostalo i velké
množství hlušiny. Jejím ukládáním do terénu se vytvořily odvaly. Nejdříve vznikaly
v areálech dolů nebo jejich těsném sousedství. Tyto staré haldy měly často
v závislosti na technologii navážení tvar kupy nebo kužele a také značnou výšku.
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Jejich nevýhodou byla velká pravděpodobnost samovznícení. Z tohoto důvodu se
později začaly budovat hlavně odvaly tabulové (Kostruch 1998). Staré kužely byly
postupně likvidovány, takže do dnešních dnů se v typické formě zachoval pouze
jediný. Je jím známá halda Ema ve Slezské Ostravě, která představuje jeden
z nejvyšších bodů města (315 m n. m.) a skýtá tak znamenitý rozhled. Velkovýrobní
tendence za socializmu se projevily i v odvalovém hospodářství budováním
rozsáhlých tzv. centrálních odvalů, které sloužily více jámám najednou. Jejich
velikost se obvykle pohybuje v řádu desítek ha. Velké množství hlušiny se také stalo
vhodným materiálem pro budování náspů komunikací, případně pro sanaci
poklesových území.
Zvláštní skupinu tvoří odvaly hydraulické čili odkaliště. Ukládají se v nich
tzv. flotační hlušiny a slouží k čištění průmyslových vod používaných ke zpracování
uhlí. Jako odkaliště byly využity hlavně zvodnělé poklesy, případně rybníky nebo
byly postaveny speciální soustavy sedimentačních nádrží.
Již z výše uvedeného výčtu musí být patrné, že vliv těžby na krajinný ráz je
enormní. A to ještě nebyly zmíněny liniové prvky, jako železniční vlečky, nové
frekventované komunikace, vedení VVN a různé produktovody, které jsou ve
sledovaném

území

téměř

všudypřítomné.

Nesmíme

také

zapomenout

na

nepřehlédnutelné průmyslové areály dolů (zvláště těch, jejichž výstavba probíhala za
socializmu) a na vysoké komíny a chladící věže nedaleké Elektrárny Dětmarovice u
Karviné, viditelné i ze vzdálenosti několika desítek kilometrů.
Vedle moderních provozů jsou zde však i objekty založené převážně v druhé
polovině 19. století, jež představují cenné stavby průmyslové architektury.
Nejvýraznější jsou těžní věže, zajímavé mohou být i strojovny a provozní haly
z režného zdiva nebo s prvky ocelových konstrukcí. Právě tyto objekty vytvářejí
velmi zvláštní, až nostalgickou atmosféru, a spolu s pomníčky u vyústění
sanovaných starých důlních děl, kterých najdeme v OKR stovky, jsou jakýmsi
mementem pomalu odcházející epochy.
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6 Historie rekultivačních prací
Historie rekultivačních aktivit na území ČR započala již roku 1854 vydáním
obecného horního zákona (č. 146), který mimo jiné ukládal povinnost, aby „...těžbou
postižené pozemky byly navráceny svému původnímu účelu.“ Nedostatkem byla
prakticky nulová vymahatelnost tohoto ustanovení (Makarius 1999). Z roku 1892
dokonce pochází i návrh samostatného zákona o rekultivaci, který však Říšskou
radou ve Vídni nebyl schválen a snad i proto chybí obdobná právní norma v naší
legislativě až do dneška. Těžištěm rekultivačních snah byla Severočeská
hnědouhelná pánev (SHP). Z podnětu Zemské zemědělské rady byla v roce 1908
v Duchcově zřízena Rekultivační expozitura a již v roce 1910 referovala o rekultivaci
448 ha pozemků (Štýs 2001). Mezi první odborná pojednání o praktických aspektech
provádění rekultivací patří článek J Žáka (Žák 1934).
Na Ostravsku sahají počátky rekultivačních snah do roku 1919. Tehdy bylo na
odvalu bývalého Dolu Jakub na Zárubku vybudováno profesorem Antonínem
Štěpánem a jeho žáky z místní školy hřiště doplněné řadovými výsadbami dřevin
(Kincl a Gerlich 1968). Hřiště se do dnešních dnů nezachovalo, dřeviny však ano,
takže se zde nyní nachází nejstarší porost založený při rekultivacích v Ostravě.
Lokalita získala po svém zakladateli název Štěpánův sad (Kostruch 1998).
V období první republiky byla založena i řada dalších výsadeb (např. porost na
plochém odvalu Dolu Odra v Ostravě-Přívoze, označovaný jako „lesík u Oderky“).
Jednalo se však spíše o iniciativy uvědomělé veřejnosti, než o systematické řešení
dané problematiky. Rovněž výzkum byl teprve na počátku. Nebyl například znám
vyhovující sortiment dřevin ani vhodné metody jejich výsadby (Havrlant a kol.
1967). Významnou roli také hrála stále se zhoršující kvalita ovzduší. V tomto směru
je zajímavým dobovým dokladem dotazníkové šetření z roku 1933, které zkoumalo
zkušenosti zahradníků s ohledem na úspěšnost pěstování předloženého seznamu
dřevin (Kroutilík 1968).
Intenzívní výzkum, na jehož základě probíhají rekultivace vlastně dodnes, byl
zahájen v 60. letech minulého století po schválení nového horního zákona
č. 41/1957. Nahradil letitou normu z roku 1854 a zavedl povinnost těžebních
organizací sanovat následky těžby. Významnou úlohu sehrál zejména Výzkumný
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ústav meliorací – VÚM (dnes Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy –
VÚMOP) s pobočkami v Sokolově, Mostě a Ostravě. Aktivity VÚM se zaměřovaly
zejména na problematiku biologické rekultivace, jejíž technologie ještě nebyla
spolehlivě zvládnuta (Štýs 2001). Pro Ostravsko je důležitým mezníkem rok 1962,
kdy vedle specializovaného pracoviště VÚM začal fungovat také samostatný podnik
OKD Rekultivace, který měl na starosti praktickou realizaci projektů. Také jeho
přičiněním se v průběhu 70. let postupně ustálily technologické postupy technické
a biologické rekultivace a na

počátku let 80. pak nastal velký rozvoj sanačně-

rekultivačních staveb. Protože pozemky měly být ze zákona, ve smyslu hesla „hektar
za hektar“, navraceny ke stejnému využití jako před jejich devastací, rekultivačním
cílem byla díky nízké lesnatosti OKR převážně zemědělská půda (Kostruch 1998).
Změna společenských poměrů po listopadu 1989 přinesla i novou etapu sanace
důlních škod. Byl opuštěn systém „hektar za hektar“ a dominantní postavení získaly
rekultivace lesnické. Zvýšil se také podíl „ostatních“ rekultivací, kam lze zařadit
budoucí golfové hřiště v lokalitě Lipiny, hydrická rekultivace Darkovského moře aj.
Bohužel řada rekultivačních akcí v minulosti byla prováděna šablonovitě a bez
ohledu na přírodní hodnoty vzniklé procesem spontánní sukcese. Výhled do
budoucna však není tak pesimistický. V posledních letech díky zlepšené komunikaci
odborné veřejnosti a rekultivačních praxe dochází k postupné ekologizaci celého
procesu, jež by mohl vést ke vzniku harmonické posthornické krajiny.
V současnosti se již na většině odvalů na Ostravsku nachází zapojená dřevinná
vegetace. U starších hald se často jedná o náletové porosty nejčastěji tvořené druhy
Betula pendula, Populus tremula, P. nigra a Salix caprea. V porostech vzešlých
z rekultivačních výsadeb se obvykle vyskytují Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior,
Quercus robur, Q. rubra, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Tilia cordata aj.
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7 Odval jako ekotop
Každý odval je svým způsobem zvláštní krajinný útvar se specifickými
vlastnostmi, které zásadně ovlivňují rychlost a směr sukcesích dějů i úspěšnost
rekultivací. Prvořadý význam má půdotvorný substrát, jenž může být v zásadě dvojí:
buď odvalová hlušina nebo rekultivační překryv.
V případě hlušin se z petrografického hlediska obvykle jedná o tmavě
zbarvené lupky, prachovce, jílovité břidlice nebo světlé pískovce s křemitým tmelem
karbonského stáří. Místy jsou tyto horniny prostoupeny žilkami ankeritu, krystalky
pyritu, markazitu a uhlím, které se vyskytuje ve formě drobných vrstev (proplástků)
nebo jako rozptýlená substance. Obsah uhlíku v hornině může být až 30 % (Grunda
a Kulhavý 1984).
Materiál odvalu je často netříděný s variabilní velikostí zrn, nezřídka se
vyskytují i balvany. Díky tomu je mezi částicemi hodně meziprostorů, které zajišťují
dobré provzdušnění vznikajících půd. Poněkud slehlejší jsou hlušiny výpěrkové,
které vznikají separací uhlí mokrou cestou. Jejich skelet mají průměrné rozměry
okolo 8 cm a jsou ukládány v mokrém stavu (Kostruch 1998). Zvětrávání na
kontaktu s atmosférou probíhá relativně rychle (s výjimkou pískovců s křemitým
tmelem). Typický je střípkovitý rozpad, jenž nastává již v prvních letech po
nasypání. Zvyšováním obsahu jemnozemě ve svrchních horizontech se může
vytvořit slehlá povrchová vrstva s mocností okolo 0,5 m (Majkus, 1988). Zásobu
minerálních živin (CaO, K2O, P2O5) lze považovat obvykle za uspokojivou,
projevuje se však nedostatek humusu, díky čemuž bývá chudé i mikrobiální osídlení
(Grunda a Kulhavý 1984).
Půdní reakce čerstvě navezené haldoviny bývá neutrální až slabě kyselá
(Dimitrovký a Vesecký 1989). V průběhu zvětrávání je však pH značně proměnlivé.
Významně se zde uplatňuje příměs pyritu a markazitu, která působením vody
a vzduchu oxiduje na síran železnatý a kyselinu sírovou. Tento proces způsobí silný
pokles pH, což vede k vyplavování minerálních živin do spodin (Havrlant a kol.
1967). Uvolněná kyselina sírová samozřejmě reaguje i s uhelnou substancí hlušiny,
čímž se uvolňuje teplo, které může být příčinou samovznícení haldoviny. Tento
problém byl aktuální zejména v minulosti, kdy haldové požáry významně
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zamořovaly ovzduší. V současnosti termická aktivita dříve hořících odvalů doznívá,
případně se již neprojevuje (výjimku tvoří intenzivní zateplení odvalu Dolu
Heřmanice v Ostravě – obrázek 15 v příloze 5, kuželového odvalu Ema a odvalu
Dolu Hedvika).
Z hlediska vlhkostních poměrů představují karbonské sedimenty materiál se
značnou pórovitostí a absorpční schopností. Jsou tak schopny zachytit dostatek
potřebné vláhy pro vegetaci. Velmi vysokou jímavost vody vykazuje zejména
propálená hlušina (Havrlant a kol. 1967). Vlhkost je samozřejmě výrazně
ovlivňována teplotou povrchu. Pro odvaly (zvláště bez vegetace) jsou typické
značné mikroklimatické extrémy, které se vytvářejí v závislosti na sklonu a expozici
terénu. Tmavá hlušina silně absorbuje sluneční záření, takže na jižně exponovaných
svazích v letním období mohou povrchové teploty dosáhnout i 55ºC. V nočních
hodinách dojde k ochlazení, které vyvolá v hloubce okolo 20 cm silnou kondenzaci
vodních par. Při překrytí povrchu např. vrstvou ornice tento jev zaniká
(Kostruch 1998).
Zvláštní teplotní a vlhkostní režim mají termicky aktivní plochy. Vystupují zde
plyny, které obsahují významný podíl H2O a SO2. Voda na povrchu kondenzuje
a z oxidu siřičitého se mohou vytvářet sirné výkvěty nebo krystaly dalších minerálů.
Díky zvýšené teplotě zde vegetační období probíhá během celého roku, případně je
přerušeno v průběhu letních měsíců.
Opačným extrémem a spíše raritou je „podmrzlá suť“, tedy jev známý z tzv.
ledových jam v Českém středohoří. S ojedinělým příkladem se můžeme setkat na
bázi severního svahu odvalu Terezie na Slezské Ostravě. V balvanité hlušině s
překryvem souvkových hlín, kterou byla v 80. letech vyplněna až 10 m hluboká
žlebovitá prohlubeň, se během zimy akumuluje studený vzduch, jež pak během jara
a počátkem léta vystupuje u paty svahu na povrch. Při orientačním měření ze dne 29.
4. 2004 byla mezi balvany naměřena teplota -2°C, přestože v Ostravě bylo toho dne
21°C. K dosažení hodnoty 0°C došlo v letech 2004 a 2005 až v první dekádě května
a 14. 8. 2006 bylo zaznamenáno 8°C. V bezprostředním okolí výstupu studených
vzduchových mas se začátkem jara poměrně dlouho udržuje sněhová pokrývka a led
a na vegetaci je patrný opožděný nástup vegetačního období (Koutecký 2007).
Na základě výše uvedeného lze hlušinový půdotvorný substrát rozdělit do
3 základních typů, které se svými vlastnostmi odlišují. Stanovištně nejpříznivější je
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hlušina s nízkým primárním obsahem oxidovatelných sulfidů, která během
zvětrávání není ovlivněná působením kyseliny sírové. Má slabě kyselé až neutrální
pH a obvykle kvalitní zásobu minerálních živin. Vizuálně je celý půdní profil
zbarven tmavě šedě. Druhou skupinu tvoří hlušiny, u nichž došlo k proplachu
H2SO4. Půdní reakce může být až silně kyselá a část živin bývá ze svrchních
horizontů vyplavena. V půdním profilu působení kyseliny indikují žluté až rezivé
skvrny oxidů a síranů trojmocného železa (Koutecký 2007).
Konečně třetí skupinu vytvářejí hlušiny propálené. Jedná se o oranžově
zbarvený materiál podobný cihlám, který v porovnání s nepropálenou hlušinou hůře
zvětrává, nižší bývá rovněž obsah jemnozemě, má však vysokou jímavost pro vodu
(Havrlant a kol. 1967).
Naproti tomu rekultivační překryvy představují materiál ze skrývek nebo
z účelově otevřených zemníků, jímž je převrstvena odvalová hlušina. Jejich mocnost
se pohybuje přibližně v rozmezí 0,2 – 1,2 m a z hlediska půdních charakteristik
mohou být velmi heterogenní. V OKR se velmi často využívá souvkových hlín, tedy
glaciálních sedimentů nejčastěji čelních a bazálních morén s kyselou půdní reakcí
a slabší zásobou živin. Mohou také obsahovat různě velká eratika (Svoboda, 1961).
Dále se můžeme setkat se sprašovými hlínami, nivními sedimenty, někdy bývá
využíván elektrárenský popílek. Vlastnosti překryvů mohou výrazně ovlivnit
meliorační opatření jako vápnění a hnojení v průběhu rekultivace.
Jako půdotvorný faktor se musel uplatnit i spad tuhých znečišťujících látek
(TZL) z ovzduší. Zvláště v 60. letech dosahoval extrémně vysokých hodnot. Např.
v Ostravě-Hrušově, tedy čtvrti, která se nachází v bezprostřední blízkosti odvalu
Koksovny Svoboda, nepoklesl v letech 1961 – 1966 spad TZL pod 1900 t/km2 za
rok, přičemž maximální hodnoty byly naměřeny roku 1963, kdy roční spad činil
4174 t/km2 (Juřica, Raška a Němcová 1972). TZL zvyšovaly podíl jemnozemě
v povrchových horizontech a pravděpodobně i pH. Až 20 cm mocnou povrchovou
vrstvu popílku můžeme do dneška najít na JV svazích NPP Landek .
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Speciální část
8 Metodika
Na základě literárních pramenů (Havrlant a kol. 1967, Havrlant 1968,
Havrlant 1980, IMGE 1996 a IMGE 2003) a zkušeností získaných při zpracovávání
diplomové práce (Koutecký 2004) byly vytypovány odvaly s nejstaršími porosty
dřevin v OKR. Po jejich rekognoskaci bylo v porostech ve věku alespoň 30 let
umístěno celkem 54 výzkumných ploch, na nichž byl pomocí fytocenologického
snímkování sledován charakter vegetace a dále měřeny základní taxační parametry
dřevinného patra. Na 8 lokalitách navíc výzkum v návaznosti na diplomovou práci
autora (odkud byla převzata i část dat) a disertační práci Filipové (2007) zahrnoval
podrobné floristické mapování rovněž doplněné fytocenologickým snímkováním.
Použitá data byla získána v rozmezí let 2002 – 2010 (převážně však od roku 2005)
celkem na 16 odvalech v jádrové oblasti OKR mezi Ostravou a Karvinou (seznam
zájmových odvalů a jejich charakteristiku uvádí tabulka 3 a kapitola 9).

8.1 Vymezení pojmů
Protože se práce zabývá srovnáním současného stavu vegetačního krytu
starších rekultivačních výsadeb a spontánně vzniklých porostů, je potřeba uvedené
dva typy vegetace od sebe jednoznačně odlišit. Tato na první pohled jednoduchá
otázka je ve skutečnosti poměrně složitým problémem. Ne každá provedená lesnická
rekultivace totiž byla úspěšná a místo ní se v dalším vývoji mohl výrazně uplatnit
přirozený nálet, který však již může mít jinou fyziognomii než čistě spontánně
vzniklé porosty (zvláště pokud byl v rámci technické rekultivace jako meliorační
opatření použit rekultivační překryv). Tento problém je metodicky ošetřen
zavedením dvou nezávislých hodnotících hledisek: 1. původ porostu (sukcesí
podmíněný spontánní nálet nebo lesnická rekultivace; hodnotí vliv biologické
rekultivace) a 2. půdotvorný substrát (hlušina nebo rekultivační překryv; zahrnuje
vliv technické rekultivace). Jako rekultivovaná bude dále označována taková
plocha, na které úspěšně proběhla biologická část rekultivace, konkrétně výsadba a
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zajištění kultury dřevin, které dodnes představují hlavní edifikátory společenstva. Za
porost vzniklý spontánní sukcesí se v této práci pokládá takový, na jehož formování
mají rozhodující podíl spontánní procesy. Jedná se tedy o náletovou vegetaci nejen
na lokalitách bez rekultivačních zásahů, ale také na plochách po neúspěšných
rekultivacích (jakéhokoliv typu) bez ohledu na půdotvorný substrát a případné
meliorace. Vliv technické rekultivace, zvláště rekultivačních překryvů na vegetaci,
je u získaných dat zohledněn již zmíněným paralelním hodnocením pomocí
parametru „půdotvorný substrát“ (překryv nebo hlušina).

8.2 Metodika botanických průzkumů
Za

účelem

zjištění

druhového

složení

cévnatých

rostlin

bylo

na

8 modelových odvalech provedeno plošné šetření s využitím škrtacích seznamů
druhů. Podle číslování v tabulce 3 to jsou odvaly 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13 a 15. Zvolené
odvaly měly různou rozlohu a lišily se také ve velikosti rekultivované plochy.
V reprezentativních typech vegetace byly zejména v letním aspektu zpracovány
subjektivně volené fytocenologické snímky. Jejich umístění záviselo nejen na
charakteru vegetační složky, ale také na jejím původu (rekultivace × spontánní
vývoj) a půdotvorném substrátu (hlušina × rekultivační překryv). Obdobně pak byly
osnímkovány i výzkumné plochy na zbylých 8 odvalech. Tvar snímku představoval
zpravidla čtverec s rozměry 20×20 m pro porosty dřevin a 5×5 pro travino-bylinná
společenstva. Pokud však parametry sledovaných biotopů neumožňovaly vymezit
plochu podle výše uvedeného schématu, byly rozměry přizpůsobeny daným
podmínkám.
Fytocenologických zápisů bylo na všech studovaných lokalitách vyhotoveno
celkem 185. Každý byl opatřen údaji o nadmořské výšce, sklonu a orientaci svahu,
předpokládaném původu (sukcese × rekultivace), půdotvorném substrátu (hlušina ×
rekultivační překryv) a u všech byla zaznamenána zeměpisná poloha pomocí GPS
Trimble Juno ST v souřadnicovém systému WGS-84. Synuzie nedřevnatého
podrostu byla posuzována podle Braun-Blanquetovy kombinované stupnice
abundance/dominance (Westhoff a van der Maarel 1973) upravené Zlatníkem,
synuzie dřevin pomocí Zlatníkovy stupnice pórovitosti (Ambros 2003). Pokud se
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vyskytovalo dřevinné patro, byla také změřena výška hlavní úrovně pomocí
laserového dálkoměru Impulse firmy Laser Technology nebo optického výškoměru
SILVA ClinoMasterTM s výškoměrnou latí.
Zvláštní pozornost byla věnována stanovení věku dřevin na každém snímku,
kde se vyskytovaly. Pro tento účel byly pomocí přírůstového nebozezu
BEUS & MATTSON AB odebírány dřevní vývrty ze vzorníků dosahujících hlavní
úrovně, přičemž zjištěné stáří bylo konfrontováno s údaji v literárních pramenech
a také s datovanými historickými fotografiemi (pokud byly k dispozici). Vývrty
nebyly prováděny ve výčetní výšce, ale co nejníže bázi kmene. V případě
nestejnověkých náletů je zjištěné hodnoty třeba chápat nikoliv absolutně, ale jako
údaj o délce sukcese dřevinného patra.
Jako nomenklaturní standard sloužil Klíč ke květeně České republiky (Kubát
a kol. 2002). Revizi určení druhů prováděli RNDr. Věra Koutecká, Mgr. Petr
Koutecký, Ph.D. a doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. Kategorie ohrožení druhů
vychází z vyhlášky 395/1992 sb., červeného a černého seznamu druhů dle Procházky
a kol. (2001) a Sedláčkové a Pláška (2005).
Taxonomicky nebyly rozlišovány Populus nigra od Populus × canadensis.
Jejich přesná determinace, zvláště u spontánního náletu, se ukázala jako značně
problematická. Označení „topol“ nebo zkratka TP proto v této práci zahrnuje oba
druhy, případně jejich hybridy.
Na základě stanovištních poměrů, charakteru vegetace a zkušeností autora byl
na závěr vypracován návrh aplikace geobiocenologické typologie krajiny (Zlatník
1976; Buček a Lacina 1999) na hlušinových odvalech v OKR (kapitola 11).

8.3 Taxační průzkum porostů
Taxační veličiny byly sledovány na výzkumných plochách ve starších
výsadbách i náletové dřevinné vegetaci s minimálním věkem 30 let Hlavním cílem
těchto prací bylo zejména zhodnotit a porovnat produkční schopnosti dřevin na
základě relativních bonit. Pro značnou heterogenitu porostů (ať už sukcesích nebo
rekultivačních) nebylo možné využít metodiku běžnou při lesnické taxaci (Zach
a kol. 1994). Homogenní části totiž často měly jen malé rozměry, takže tvar
a velikost ploch musely být voleny v závislosti na konkrétní lokalitě. Nejčastěji se
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jednalo o čtverec o hraně 20 m, v případě nutnosti byl volen i obdélník nebo obecný
čtyřúhelník. Minimální rozměr žádné z ploch nebyl menší než výška hlavní úrovně
sledovaného porostu.
Na plochách proběhlo průměrkování „na plno“ (pomocí hliníkové průměrky),
přičemž registrační hranici představovala výčetní tloušťka 7 cm, tedy hroubí.
U vícekmenů byl měřen průměr každého kmene zvlášť, přičemž z hlediska počtu
stromů na ploše se započítával jen jeden jedinec. Zastoupení stromků pod registrační
úrovní sledováno nebylo, částečně lze odvodit z pokryvností zaznamenaných při
fytocenologickém snímkování. Naměřené hodnoty byly v terénním zápisníku
rozděleny do tloušťkových stupňů po 2 cm a pro každý byla stanovena výška
několika vzorníků. K měření výšek sloužil laserový dálkoměr Impulse firmy Laser
Technology, jímž také byly zjištěny přesné rozměry výzkumných ploch.
Problematika stanovení věku je identická jako v kapitole 8.2.
Z naměřených hodnot byly stanoveny následující taxační charakteristiky:
a) výčetní kruhová základna
b) porostní zásoba
c) počet stromů na plochu
d) střední výška
e) horní výška
Porostní zásoba byla vypočtena z objemu hroubí pomocí objemových tabulek
(Petráš a Pantík 1991) na základě výčetní kruhové základny a průměrné výšky
vzorníků pro daný tloušťkový interval. Střední výška byla určena z výškového
grafikonu podle středního kmene, jehož objem odpovídal podílu porostní zásoby
a počtu měřených stromů dané dřeviny. Stanovení horní výšky proběhlo podle
Šmelka a kol. (1992) z průměru výšek nejsilnějších jedinců odpovídajících
desetiprocentnímu kvantilu (d10%) největších tloušťek.
Následně bylo vypočteno zastoupení dřevin (jako procenticky vyjádřený
podíl výčetních kruhových základen jednotlivých druhů ku základně celkové)
a provedena bonitace pro dřeviny hlavní úrovně s minimálním zastoupením 10%
a počtem alespoň 5 měřených jedinců. Bonitace proběhla na základě střední a horní
výšky

porostu,

přičemž

vzhledem

k významnému

zastoupení

smíšených

i různověkých porostů byla preferována horní výška (Simon a kol. 2001). Absolutní
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výškové bonity (AVB) i relativní bonity (RB) hlavních dřevin byly určeny podle
taxačních tabulek (ÚHÚL a VÚHLM 1990).
Pro taxační veličiny výčetní kruhová základna, porostní zásoba a počet
stromů byly zjištěné hodnoty pro jednotlivé dřeviny za účelem srovnání přepočteny
na 100 % zastoupení a plochu 400 m2 (hodnota 400 m2 představuje nejčastější
výměru výzkumných ploch; byla proto z důvodu minimalizace možných chyb
vyplývajících z nestejné a v některých případech i nedostatečné výměry zvolena
jako srovnávací základna, namísto obvyklého hektaru). Na tuto výměru byly také
přepočteny souhrnné hodnoty sledovaných parametrů pro jednotlivé taxační plochy.
Vedle zmíněných prací bylo rovněž provedeno srovnávací měření na pokusné
ploše VÚM založené v roce 1964 na odvale Dolu Michal. Jedná se o řadové výsadby
širokého spektra dřevin u nichž byl původně testován meliorační účinek ornice
přidané do jamek při výsadbě (Havrlant a kol. 1967) a severní části byl navíc
aplikován 20 cm mocný rekultivační překryv. V roce 1984 zde proběhlo na souboru
418 náhodně volených jedinců různých druhů dřevin měření výčetní tloušťky
a výšky (Křemen 1985). Na tuto práci bylo nyní navázáno, přičemž průměrkování
i měření výšek proběhlo plošně. Srovnáván byl opět růstový potenciál dřevin na
základě relativních bonit. Bonitace vzhledem k charakteru porostu vycházela z horní
výšky.

8.4 Zpracování a analýza dat
Statistické analýzy byly zaměřeny zejména na vysvětlení variability složení
bylinného

patra

porostů

dřevinné

vegetace.

Datový

soubor

celkem

137 fytocenologických snímků (omezených na synuzii nedřevnatého podrostu),
pořízený celkem na 16 odvalech, byl vyhodnocen pomocí mnohorozměrných i
jednorozměrných statistických metod. V programu CANOCO for Windows (ter
Braak a Šmilauer 2002) byly provedeny nepřímá a přímá gradientová analýza (DCA
a CCA) a u vybraných environméntálních proměnných byla testována statistická
významnost také metodami jednorozměrnými s využitím programu STATISTICA 9.
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1. mnohorozměrné analýzy
V prvním kroku došlo k pročištění datového souboru vyloučením snímků
vykazujících extrémní hodnoty (hodnoceno podle výsledku DCA analýzy). Pro další
zpracování byla data logaritmicky transformována a současně také snížena váha
vzácných

druhů.

Následovala

detrendovaná

korespondenční

analýza

DCA

(detrendování po segmentech) vytvořená v programu CANOCO 4.5 (ter Braak
& Šmilauer 2002). Vzhledem k zjištěné délce gradientu první osy 3,6 byl pro
následující analýzu zvolen unimodální přístup – kanonická korespondenční analýza
(CCA, Hillovo škálování zaměřené na vzdálenosti mezi druhy, Monte Carlo test
s 999 permutacemi) a testován vliv jednotlivých proměnných na druhové složení
postupným výběrem proměnných (manual selection). Grafické výstupy byly
zpracovány v programu CanoDraw 4.12.
Mezi testované kategoriální environmentální proměnné patřily: charakter
substrátu (hlušina nebo překryv) a původ porostu (sukcese nebo rekultivace).
Sledován byl dále vliv dřevinné skladby (jako proměnné byly zahrnuty prezenční –
absenční data jednotlivých hlavních dřevin), věk porostů, pokryvnost stromového
patra, výška hlavní úrovně a topografický index radiace (funkce sklonu a orientace
svahu). Výpočet hodnoty topografického indexu radiace byl proveden podle
McCuneho a Keona (2002) pomocí vzorce:
R=(0.339+0.808×cos(l) ×cos(s)-0.196×sin(l)×sin(s)-0.482×cos(a)×sin(s))
Kde R značí celkovou radiaci, l - zeměpisnou šířku v radiánech, s - sklon svahu
v radianech, a - přepočtenou orientaci ke světovým stranám, jež se vypočítá podle
vztahu:
a = | π – |O – (5π/4)| | ,

kde O je orientace svahu v radiánech.

2. Jednorozměrné analýzy
Cílem jednorozměrných analýz bylo získat odpověď na následující okruhy
otázek:
1. Existuje statisticky významný vztah mezi průměrnými hodnotami
Ellenbergových indikačních hodnot pro světlo, vlhkost a živiny vypočtenými pro
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každý fytocenologický snímek a pokryvností stromového patra, věkem porostu
a počtem druhů ve snímku? Primární předpoklady zní: větší světelný komfort je
rostlinám poskytován v mladších a méně zapojených porostech, kde také lze
předpokládat vyšší druhovou pestrost. Starší porosty a porosty s kompaktnějším
zápojem budou hostit více druhů náročných na vlhkost a obsah živin v půdě, což se
projeví na nižších průměrných EIH pro dané faktory .
2. Existuje statisticky významný rozdíl mezi charakterem vegetace z hlediska
půdotvorného substrátu a původu porostů vzhledem k proměnným, na jejichž
základě lze posuzovat sukcesní zralost ekosystému? Základní hypotézy zní:
v sukcesně vyzrálejším společenstvu by mělo být méně druhů anemochorních,
jednoletých, terofytů, ruderálů a druhů s vysokou mírou synantropie. Očekávat lze
naopak vyšší zastoupení c-stratégů, druhů vytrvalých a dále druhů preferujících lesní
prostředí a přirozená společenstva.
Za účelem provedení analýz byly pro každý snímek vypočteny následující
proměnné: počet druhů podle typu šíření diaspor, počet druhů s ruderální, resp.
konkurenční strategií v širším smyslu (k vlastním r-stratégům byly přiřazeni
sr a cr-stratégové a skupina c-stratégů zahrnovala navíc cs-stratégy), množství druhů
jednoletých, dvouletých, víceletých a vytrvalých, zastoupení životních forem, stupeň
urbanity, hemerobie, zastoupení druhů v ČR původních, archeofytů a neofytů
a průměry Ellenbergových indikačních hodnot pro světlo, vlhkost, živiny. Údaje
o životních formách (Raunkiaer 1907), životních strategiích (Grime 1979),
vytrvalosti druhů a způsobech šíření diaspor, stejně jako stupně hemerobie
a urbanity byly získány z webových stránek www.floraweb.de, na kterých jsou tato
data čerpána zejména z práce Franka a Klotze (1990). K rozlišení druhů na původní,
archeofyty a neofyty byl využit katalog nepůvodních druhů flóry České republiky
(Pyšek a kol. 2002), průměry Ellenbergových indikačních hodnot (Ellenberg a kol.
1992) byly spočítány pomocí aplikace programu JUICE (Tichý 2002). Pro
hodnocení parametru „půdotvorný substrát“ byl datový soubor omezen na porosty
do 45 let (ve starších se nevyskytují rekultivační překryvy) a z hlediska „původu“ se
výsledky vztahují jen na snímky z hlušiny z porostů mladších než 60 let (na
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překryvech není pro statistické zpracování dostatečný počet sukcesních ploch a ve
věkové kategorii nad 60 let se vyskytují již jen rekultivační výsadby).
Zpracování statistických analýz (lineární regrese pro první okruh otázek
a analýza rozptylu pro druhý) proběhlo v prostředí programu STATISTICA 9.
Tabulka 2: Souhrnný přehled softwaru použitého pro zpracování práce:
Název
Microsoft Word
Microsoft Excel
Statistica 9
TURBOVEG for Windows
(Hennekens a Schaminée 2001)

Využití
Editace textu.
Základní operace s daty, tabelární přílohy a grafy
Jednorozměrné statistické analýzy, tvorba grafů a diagramů
Editace fytocenologických zápisů

CANOCO 4.52 a CanoDraw 4.12
(ter Braak a Šmilauer 2002)

Úpravy fytocenologických dat, clustrová analýza, Ellenbergovy
indikační hodnoty
Mnohozměrné analýzy DCA a CCA, grafické výstupy
z programu CANOCO

Arc Map

Zpracování mapových příloh

Juice 7.0 (Tichý 2002)
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9 Charakteristika zájmových lokalit
Všechny sledované odvaly se nachází v prostoru mezi Ostravou a Karvinou na
katastrech Ostravy, Petřvaldu, Orlové a Karviné. Jejich lokalizaci znázorňuje mapa
1, základní informace obsahuje tabulka 3. Údaje o historii a zásazích v minulosti
byly čerpány zejména z prací Havrlanta a kol. (1967), Havrtlanta (1968), Havrlanta
(1980), IMGE (1996), IMGE (2000), IMGE (2003) a Kouteckého (2004). Názvy
a rozlohy odvalů jsou pro ostravskou část OKR uvedeny podle IMGE (1996) a pro
karvinskou dle Havrlanta (1980).

5
6

-

80. léta

1; 0

121

8,4 ha

tabulový

-

50. léta

17; 7

41-417

2,5 ha

nepravidelný

-

50.-60.
léta

2; 2

1301-1302

Orlová

34,4 ha nepravidelný

-

-

28; 6

21-228

Orlová

2,6 ha

-

50. léta,
2009

7; 1

11-17

Radvanice,
Petřvald

44,5 ha tabulový

1920

1979

43; 16

31-343

Karviná II Doly
Karviná II Doly
Karviná II Doly

Tvar

Rozloha

8,16 ha nepravidelný

Katastr

Kódy ploch

4

Počet ploch

3

Ukončení

2

Odval Dolu Gabriela (M ír; 1.
M áj - závod 3)
Odval Jámy Hlubina (Důl ČSA závod 2)
Odval Dolu Jindřich (ČSA závod 3)
Odval Dolu Doubrava (Starý
doubravský odval)
Odval Dolu Václav (Pionýr,
Julius Fučík - závod 4, Alpinka)
Odval Dolu Hedvika (Julius
Fučík - závod 2)

Založení

1

Lokalita

Číslo

Tabulka 3: Přehled zájmových lokalit. Čísla v kolonce „Počet ploch“ znamenají: 1. počet
fytocenologických snímků a 2. počet ploch pro zjišťování taxačních veličin. Podle kódování
v kolonce „kódy ploch“ jsou příslušné plochy označovány ve všech tabulkách a grafech včetně
příloh.

hřebenový

7

Odval Dolu M ichal (Petr Cingr)

M ichálkovice

15,9 ha tabulový

1942

1969

18; 4

51-512,
71-76

8

Odval M ichálkovice (rekult.
odval v M ichálkovicích)

M ichálkovice

17,0 ha tabulový

1945

1970

11; 1

81-811

3,0 ha

1900

1930

2; 2

1701, 1702

12,3 ha svahový

1920

1957

4; 4

1401-1404

0,9 ha

nepravidelný

1910

1936

1; 1

1501

7,5 ha

tabulový

1940

1947

2; 0

1101, 1102

31,9 ha nepravidelný

1920

1995

18; 3

1001-1018

15,8 ha

Nepravidelná
kupa

1926

1988

20; 1

91- 920

1,6 ha

tabulový

1920

1930

6; 1

61-66

18 ha

komolý
kužel

1930

1970

4; 4

1601-1604

9
10
11
12
13
14
15

Slezská
Ostrava
Slezská
Odval Dolu Jan-M aria
Ostrava
Odval Dolu Zwierzina (u Jámy
Slezská
Františka)
Ostrava
Odval Dolu Zárubek (západně od Slezská
býv. areálu)
Ostrava
Odvalový komplex Dolu Petr
Slezská
Bezruč
Ostrava
M or. Ostrava
Odval Koksovny Svoboda
a Přívoz
Odval Dolu Odra (Oderka, Rudý M or. Ostrava
Říjen 4)
a Přívoz
Odval Dolu Jan (Na Jánské)

16 Odval Dolu Lidice

Petřkovice

nepravidelný
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1. Odval Dolu Gabriela (Mír; 1. Máj – závod 3)
Katastr
Karviná II Doly

Rozloha
8,16 ha

Tvar

Založení

Ukončení

Počet ploch

Kódy ploch

-

80. léta

1; 0

121

nepravidelný

Jedná se o zbytek starého odvalu v prostoru před závodem nad asanovaným
údolím Karvinského potoka, po němž v minulosti vedla uzkokolejná trať z Ostravy
do Karviné (Havrlant 1980). V současnosti převládá mladý (asi dvacetiletý) březový
nálet na nepravidelném reliéfu bez překryvu, ve kterém byl lokalizován pouze jeden
fytocenologický snímek. Okolí tvoří nálety na plochách po asanované zástavbě
a rekultivované údolí Karvinského potoka.

2. Odval Dolu Hlubina (Důl ČSA – závod 2)
Katastr
Karviná II Doly

Rozloha

Tvar

Založení

Ukončení

Počet ploch

Kódy ploch

8,4 ha

tabulový

-

50. léta

17; 7

41-417

Jeden z nejstarších odvalů v OKR složité geneze. Nachází se 1,5 km Z od
areálu Dolu ČSA v sousedství asanovaného Dolu Hlubina. Jeho západní část
pokrývá nejkvalitnější porost v OKR (obrázek – 30 v příloze 5). Jedná se
pravděpodobně o rekultivační výsadbu starou 70 let o ploše 0,5 ha s pestrou
dřevinnou skladbou (DB, JV, KL, BR, HB, LP, AK) a velmi kvalitním bylinným
patrem s lesními druhy (Galium odoratum, Pulmonaria obscura, Oxalis acetosella
aj.). Tento porost je rozdělen do dvou částí mladším návozem hlušiny. Na tomto
návozu se směrem k východu vyskytují cca 50 let staré nálety s dominantní břízou,
místy s podrostem široké škály dřevin 2. generace lesa (HB,LP, KL) – obrázek 26
v příloze 5. Ve východní polovině je odval prohořelý a v 70. letech z části narušený
odběry hlušiny. Na plochách po odběru následně proběhla rekultivace

pomocí

rekultivačního překryvu a zalesnění akátem (v současnosti třicetiletým).
Na okolních pozemcích je z hlediska sukcese nejvýznamnější kvalitní listnatý
porost, který bezprostředně navazuje na jižní svah odvalu. Mimo něj se pozemky
jsou tvořeny hlušinovými návozy bez dřevin.
Odval Jámy Hlubina je pro pestrost typů vegetace na malé ploše
nejcennějším

studijním

objektem

v OKR.

Bylo

na

něm

17 fytocenologických snímků, 7 taxačních ploch a floristický soupis.
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zpracováno

3. Odval Dolu Jindřich (ČSA – závod 3)
Katastr
Karviná II Doly

Rozloha

Tvar

Založení

2,5 ha

nepravidelný

-

Ukončení
50.-60.
léta

Počet ploch

Kódy ploch

2; 2

1301-1302

Odval se nachází 150 m jižně od asanovaného areálu Dolu Jindřich, od něhož
je oddělen silnicí č. 59 z Ostravy do Karviné. Celý je zalesněn, přičemž výsadby
břízy s podrostem Ligustrum vulgare na JV svahu jsou staré 75 let a porosty na
temeni (pestrá skladba BR, LP, TP, JV) mají necelých 50 let. S velkou
pravděpodobností je to jedna z lokalit, na které zpracovával svou průkopnickou
studii Václav (1956). V 60. letech byl tento odval z části využíván pro sportovní
a rekreační účely (Havrlant 1968) a dnes je na něm (od roku 2009) v provozu
motokrosová dráha. Toto využití však značně devastuje výsledky velmi úspěšné
rekultivace.
V okolí se vyskytují plochy po asanovaných hornických koloniích, rozsáhlý
rekultivovaný odval Hohenneger a odvalová plocha „Křemenec“ pod Dolem
Doubrava.
Založeny zde byly 2 taxační plochy (ve staré březové výsadbě a ve smíšeném
porostu na temeni), přičemž obou se dotýká zmíněná motokrosová dráha (obrázek
32 v příloze 5). Z hlediska dalšího výzkumu je tato kvalitní lokalita bohužel málo
perspektivní.

4. Odval Dolu Doubrava (Starý doubravský odval)
Katastr
Orlová

Rozloha
34,4 ha

Tvar
nepravidelný

Založení
-

Ukončení
-

Počet ploch
28; 6

Kódy ploch
21-228

Důl Doubrava (Eleonora a Bettina) patřil k vůbec nejstarším v karvinské části
OKR (založen 1854). Zajímavostí je, že podobně jako na Landeku v Ostravě zde
uhlonosný karbon dosahoval až k povrchu. Vlastní odval má nyní 3 části s rozdílnou
genezí.
Nejstarší západní část je tvořena zbytky prohořelého odvalu, který byl
v 60. letech téměř rozebrán (Havrlant 1980). Zůstal po něm velmi pestrý
nepravidelný reliéf (mimo jiné s 6 m vysokou „skálou“ ze spečené propálené hlušiny
– obrázek 20 v příloze 5), který byl díky poklesům později doplněn dvěma menšími
vodními plochami. Území je kryto převážně čtyřicetiletými náletovými porosty
s dominancí břízy a akátu.
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Západní část odvalu je tabulová, až o 20 m převýšená nad původní terén,
s částečně rekultivovanými svahy (třicetileté výsadby pestré škály dřevin na
překryvu) a plošinou porostlou až 50 let starými náletovými porosty s dominancí
břízy. Území je ze severu znehodnoceno odběrem hlušiny a navážkami stavebního
rumu, severovýchodní okraj odvalu byl v roce 2008 přetvarován. Zajímavým
krajinným

prvkem

je

zvodnělá

poklesová

kotlina,

do

níž

příkře

spadá

nerekultivovaný severní svah (obrázek 19 v příloze 5).
Mezi oběma výše popsanými částmi se nachází nejmladší dvouetážový
terasový odval, na němž byl v roce 2009 otevřen Dinopark Ostrava (obrázek 33
v příloze 5), který z přírodovědného hlediska způsobil fragmentaci celého prostoru.
Území je však i tak z hlediska výzkumu stále zajímavé a do budoucna perspektivní
(pokud však nedojde k rozšíření dinoparku na celý areál).
V okolí převládají rekultivované plochy po asanované rozptýlené zástavbě,
dále zemědělská půda a areál bývalého Dolu Doubrava. Nejbližší lesní porost je
vzdálen přibližně 0,5 km.
Na odvale Dolu Doubrava bylo zpracováno podrobné floristické šetření (ještě
před založením dinoparku), doplněné 28 plochami fytocenologickými a 6 taxačními.

5. Odval Dolu Václav (Pionýr, Julius Fučík – závod 4, Alpinka)
Katastr
Orlová

Rozloha

Tvar

Založení

2,6 ha

hřebenový

-

Ukončení
50. léta,
2009

Počet ploch

Kódy ploch

7; 1

11-17

Nachází se v areálu závodu bývalého Dolu Václav u silnice Orlová –
Rychvald. Jde o starý prohořelý odval, převýšený až 20 m nad okolní terén, jenž byl
na východní straně narušen odběrem hlušiny (v tomto prostoru byla zřízena
střelnice). Z hlediska řešené problematiky představoval velmi zajímavou lokalitu,
a to díky víc jak padesátiletým porostům pravděpodobně rekultivačního původu na
jižním svahu. V roce 2009 však došlo v rámci budování průmyslové zóny
k přetvarování většiny území, tedy i k likvidaci vegetačního krytu. Zachován zůstal
pouze severní svah nad silnicí se čtyřicetiletým smíšeným porostem břízy, osiky a
akátu

a

úzký

pruh

starého

smíšeného

porostu

podél

střelnice.

V bezprostředním okolí odvalu převládá zástavba a průmyslové plochy, dále se
vyskytují rybníky a zemědělská půda.
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Před přetvarování odvalu bylo zpracováno podrobné floristické šetření
a 7 fytocenologických ploch. Bohužel až po likvidaci území proběhlo taxační
měření, jež díky tomu zahrnovalo pouze 1 plochu (ve starém smíšeném porostu
nejspíš sukcesního původu na S svahu u střelnice).

6. Odval Dolu Hedvika (Julius Fučík – závod 2)
Katastr
Radvanice,
Petřvald

Rozloha

Tvar

Založení

Ukončení

Počet ploch

Kódy ploch

44,5 ha

tabulový

1920

1979

43; 16

31-343

Rozsáhlý odval se složitým vývojem sypání. V 60. letech byl při likvidaci
požáru s výjimkou části severních svahů celý přemodelován a dosypán do
tabulového tvaru. Jako opatření proti opětovnému vznícení byl na většině plochy
použit překryv souvkovými hlínami (Havrlant 1980). Přesto v centrální části vznikl
až dosud aktivní a stále se šířící zápar.
Koncem 70. let proběhla lesnická rekultivace převážné části odvalu. Využit
byl široký sortiment dřevin (dnes ve věku okolo 35 let). Na nezalesněných plochách,
případně na místech, kde se výsadba nezdařila, se vyskytuje nálet s dominantní
břízou. Místy je již v podrostu patrný nástup druhé lesní generace. Nepřekrytá část
severního svahu zatím není plně zapojená, dokonce velmi sporadické je i bylinné
patro (obrázek 18 v příloze 5). V letech 2008 byla na části území provedena
prořezávka. Odval svým severním a západním okrajem přímo navazuje na lesní
komplex Gurňák, který představuje významný zdroj diaspor.
Díky velké rozloze a homogenním podmínkám představuje odval Dolu
Hedvika vynikající studijní objekt umožňující srovnání růstových schopností
jednotlivých dřevin. Proto zde bylo umístěno 16 taxačních ploch. Také z hlediska
floristických šetření se jedná o významnou lokalitu (ze sledovaných druhově
nejbohatší) s výskytem řady botanicky zajímavých druhů.

7. Odval Dolu Michal (Petr Cingr)
Katastr

Rozloha

Tvar

Založení

Ukončení

Počet ploch

Michálkovice

15,9 ha

tabulový

1942

1969

18; 4

Kódy ploch
51-512,
71-76

Odval Dolu Michal (0,3 km SZ od trolejbusové smyčky v Michálkovicích)
přestavuje jeden z nejvýznamnějších výzkumných objektů v OKR. Své výzkumy tu
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prováděla řada autorů (Šmarda 1964; Havrlant a kol. 1967; Havrlant 1968; Křemen
1985; Grunda a Kulhavý 1984). Na tabulovém temeni převýšeném zhruba
o 15 metrů nad původní terén byly v 60. letech Výzkumným ústavem meliorací
založeny pokusné řadové výsadby, jež se z velké části dodnes dochovaly (obrázek
23 v příloze 5). Protože byly sledovány i v 80. letech (Křemen 1985), bylo zde
možno provést srovnávací měření. Zbylá část odvalu je rovněž převážně
rekultivovaná, zčásti bylo využito překryvu, jinde proběhla výsadba přímo do
hlušiny. Z hlediska druhové skladby zde vedle převládajících domácích listnáčů
najdeme také kultury modřínu a fragmenty výsadeb vejmutovky a borovice černé.
Na jihu území se nachází menší tabulový odval bývalého Dolu Petr, jehož temeno
bylo dříve využíváno zemědělsky, po té (asi před 30 lety) zalesněno (LP a TP). Na
V a J svazích jsou pak starší porosty akátu.
Okolní

pozemky jsou

prakticky zcela

zastavěny obytnou

zástavbou

Michálkovic. Nejbližší lesní porost je vzdálen přibližně 0,5 km na sever.
Vedle opakovaných taxačních měření a fytocenologického snímkování byl na
této lokalitě pořízen floristický soupis.

8. Odval Michálkovice (rekultivovaný odval v Michálkovicích)
Katastr

Rozloha

Tvar

Založení

Ukončení

Počet ploch

Kódy ploch

Michálkovice

17,0 ha

tabulový

1945

1970

11; 1

81-811

Jedná se o dvouetážový tabulový odval uprostřed zástavby Michálkovic,
vzdálený přibližně 300 m JZ od trolejbusové smyčky. Sypná výška se průměrně
pohybuje okolo deseti metrů. Území bylo v 70. letech rekultivováno. Práce
zahrnovaly dílčí výsadby dřevin včetně obvodové lipové aleje a vybudování
travnatého hřiště ve východní části, jenž však zaniklo (Havrlant 1980). Uplatnil se
však také spontánní nálet břízy, pod nímž se nyní objevuje zmlazení dřevin druhé
generace (obrázek 27 v příloze 5). Převážně zde nebyly využívány překryvy (s
výjimkou západní části). Některé výsadby u východního vstupu jsou mladšího data
(80. léta). Západní okraj je využit jako průmyslový areál – dříve podnik TAZSMO,
podle kterého je někdy celý odval nazýván (IMGE 2000). Území představuje
zajímavý komplex zeleně v intravilánu s velkým rekreačním potenciálem. Byl zde
pořízen floristický soupis a 11 fytocenologických snímků a 1 taxační plocha.
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9. Odval Dolu Jan (Na Jánské)
Katastr
Slezská
Ostrava

Rozloha

Tvar

Založení

Ukončení

Počet ploch

Kódy ploch

3,0 ha

nepravidelný

1900

1930

2; 2

1701, 1702

Jedná se o plošně malý odval 350 m jižně od křižovatky ulic Petřvaldská
a Na Jánské se sypnou výškou okolo 10 m. V jeho severní polovině byla ve
40. letech realizována výsadba akátu, na kterou v roce 1960 navázala rekultivace na
zbylé části temene (Havrlant 1968, IMGE 1996). Jižní svah je až do dneška stále bez
dřevin. Na okolních pozemcích se vyskytuje pestrá mozaika využití půdy od lesních
porostů malé výměry, přes zemědělskou půdu a zástavbu, až po další hlušinové
odvaly.
Na této lokalitě byly v mladším a starším porostu na temeni změřeny taxační
veličiny a zhotoveny fytocenologické zápisy. Kompletní floristiku v nedávné době
zpracovala Filipová (2007).

10. Odval Dolu Jan-Maria
Katastr
Slezská
Ostrava

Rozloha

Tvar

Založení

Ukončení

Počet ploch

Kódy ploch

12,3 ha

svahový

1920

1957

4; 4

1401-1404

Nachází se u areálu bývalého závodu a byl nasypán na svah údolí nad ulicí
Zvěřinská ve 3 etážích. Část jižního svahu pokrývá stará (nejspíš prvorepubliková)
výsadba akátu, temeno je porostlé náletem břízy (věk okolo 45 let), pod níž se již
místy vytvořil podrost Cornus sanguinea a dřevin druhé generace (zvláště lípy).
Spodní partie západního svahu byly před 30 lety rekultivovány pomocí překryvu
a skupinových výsadeb DB, JS, KL, LP a DBČ.
Na tomto odvale, jež byl také floristicky zpracován Filipovou (2007), se
nachází 4 taxační plochy (1 v březovém náletu na temeni a 3 na rekultivovaném
jižním svahu).

11. Odval Dolu Zwierzina (u Jámy Františka)
Katastr
Slezská
Ostrava

Rozloha

Tvar

Založení

Ukončení

Počet ploch

Kódy ploch

0,9 ha

nepravidelný

1910

1936

1; 1

1501

Tato plošně malá lokalita se nachází v bezprostředním sousedství bývalé
Jámy Františka Zwierzinova těžířstva, východně od ulice Zvěřinská. Jedná se
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o svahový odval přecházející v krátký hřbet se strmými svahy. Temeno bylo v roce
1933 rekultivováno (přičemž výsadba dubu červeného se kompletně ujala a vytváří
dnes stejnověký 75 let starý porost (obrázek 29 v příloze 5). Horní partie hřebenové
části byly pravděpodobně zalesněny dubem letním, z čehož se do současnosti
dochovaly jednotlivé exempláře a stromové patro bylo následně doplněno březovým
náletem. Svahy odvalu popisuje Havrlant (1968) jako zatravněné, dnes se na nich
převážně vyskytuje nálet břízy. Provedené práce zde zahrnovaly pouze měření
taxačních veličin kultury DBČ a fytocenologický zápis.

12. Odval Dolu Zárubek (západně od býv. areálu)
Katastr
Sl. Ostrava

Rozloha

Tvar

Založení

Ukončení

Počet ploch

Kódy ploch

7,5 ha

tabulový

1940

1947

2; 0

1101, 1102

Nízký tabulový odval s převýšením 7 m, který byl roku 1953 úspěšně
zalesněn převážně topolem. Na východním svahu došlo v minulosti narušení
vegetace odběrem hlušiny (Havrlant 1968) a zejména stavbou rychlostní
komunikace (ulice Frýdecká). Topolový porost je současnosti podrostlý zapojenou
spodní etáží převážně lípy a keřů (zvláště Cornus sanguinea).
Získány zde byly pouze 2 fytocenologické snímky – hlavním důvodem jejich
zpracování bylo doplnění coleopterologického výzkumu Hodečka (2008).

13. Odvalový komplex Dolu Petr Bezruč
Katastr
Slezská
Ostrava

Rozloha (ha)
31,9

Tvar odvalu
nepravidelný

Založení
1920

Ukončení
1995

Počet ploch
18; 3

Uvedený komplex odvalů se nachází v Ostravě, městském obvodu Slezská
Ostrava, asi 500 m jižně od vstupní brány ZOO Ostrava. Odval je tvořen
3 funkčními součástmi: termicky aktivním kuželovým odvalem Ema (sypání
ukončeno roku 1976), vyvýšenou nepravidelnou tabulí odvalu Terezie (nejstarší
součást komplexu, v provozu 1920 – 1930, dotvarována počátkem 80. let 20 stol.,
v minulosti hořící) a tabulovým prstencem Petr Bezruč, který předešlé odvaly
obepíná (založen koncem 60. let, ukončen počátkem let 80.) S výjimkou kužele
Ema, části severního svahu Terezie a menších ploch na západním okraji území byl
celý odval v letech 1979–1995 lesnicky rekultivován. Porosty se zakládaly
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skupinovou výsadbou do překryvu souvkových hlín o mocnosti 80–120 cm.
Sortiment dřevin tvořily: DBČ 30 %, JS 30 %, LP 20 %, KL 20 % a převážně u nás
nepůvodní keře. Nejstarší rekultivační práce však spadají již do 60. let, kdy byl
vylepšován převážně březový nálet na severním svahu Terezie. Výsadba byla
provedena přímo do hlušiny. Poslední zalesňovací akce byly realizovány roku 1995
(Hrušková 1979, ex Koutecký 2004; Kolektiv 2000). V roce 2004–2005 v rámci
péče o rekultivované porosty se uskutečnila místy příliš intenzivní prořezávka
(zvláště na severním svahu Terezie s negativními dopady na vývoj stromového
patra).
V současnosti pokrývá 80 % území dřevinná vegetace. Nejstarší porosty (okolo
45 let) jsou náletového původu a nachází se na svazích kužele Ema a na části
severního svahu odvalu Terezie. Tvoří je dominantní bříza s příměsí osiky a jívy
(obrázky 24 a 25 v příloze 5). Největší plochu zaujímají zhruba 25leté výsadby,
místy potlačené náletem, přičemž. na dosud nezalesněných plochách v rozvolněných
kulturách (např. s Picea pungens) dominuje Calamagrostis epigejos a Solidago
canadensis. Bez dřevinné vegetace je i termicky aktivní temeno kužele Ema se
zajímavými společenstvy s Digitaria sanguinalis, Poa annua a Spergularia rubra
(Koutecký 2004).
Práce na tomto odvalu zahrnovaly podrobné floristické šetření doplněné
fytocenologickým snímkováním na tabulovém odvalu Petr Bezruč – kužel Ema
a odval Terezie zpracovala v nedávné době Filipová (2007) a taxační měření na
3 plochách s porosty náletového původu (severní a jižní svah Emy a severní svah
Terezie).

14. Odval Koksovny Svoboda
Katastr
Karviná II Doly

Rozloha (ha)
15,8

Tvar odvalu
Nepravidelná
kupa

Založení
1926

Ukončení
1988

Počet ploch
20; 1

Odval se nachází na severovýchodním okraji městské části Ostrava-Přívoz
mezi ulicí Muglinovská a železniční tratí Bohumín–Přerov u řeky Ostravice.
Maximální sypná výška je 63 m, celkový nasypaný objem 3,75.106 m3, nadmořská
výška vrcholového plató dosahuje 273 m n. m. Díky svému kopulovitému tvaru a víc
než šedesátimetrovému převýšení nad okolní terén vytváří významnou pohledovou
dominantu.
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Odval byl založen roku 1926 pro ukládání hlušin z otevírek jam Anselm
a Masaryk I., větší část svého provozu však sloužil Koksovně Vítězný únor. Sypání
bylo ukončeno roku 1959. Dosud se projevuje termická aktivita, zvláště na severní
a jižní straně šikmého vrcholového plató. Teplota půdního povrchu se v aktivních
zónách pohybuje okolo 30°C. V minulosti zde docházelo k častým požárům, což
mělo za následek omezený rozvoj dřevinné vegetace na J a Z svahu (Vondřejc 1994;
IMGE 2000; Koutecký 2004). Zatím k poslednímu požáru došlo v roce 2004.
Současná vegetace vznikla převážně spontánní sukcesí. Jediný a víceméně
neúspěšný pokus o rekultivaci byl proveden roku 1963 na V svahu výsadbou do
prosté hlušiny (Havrlant, 1980). Dodnes se zachoval porost akátu a místy druhově
pestré keřové patro, do něhož pronikl nálet pionýrských dřevin. Dřevinnou vegetací
je pokryto okolo 70 % odvalu, zbylé území zaujímají porosty s dominantami
Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis, Eupatorium cannabinum a Aster
lanceolatus. Pro termicky aktivní plochy je typická Digitaria sanguinalis.
Práce se na tomto odvalu zaměřily na měření taxačních veličin v porostu akátu
(1 plocha). Fytocenologické snímky (celkem 20) byly převzaty z diplomové práce
autora (Koutecký 2004). Kompletní floristika byla již zpracována Filipovou (2007).

15. Odval Dolu Odra (Oderka, Rudý Říjen 4)
Katastr
Mor. Ostrava
a Přívoz

Rozloha

Tvar

Založení

Ukončení

Počet ploch

Kódy ploch

1,6 ha

tabulový

1920

1930

6; 1

61-66

Nachází se bezprostředně u areálu bývalého Dolu Odra (za centrální čistírnou
odpadních vod). Jedná se dvouetážový odval s převýšením 10 m, který byl ve
30. letech parkově upraven výsadbou do hlušiny (Havrlant 1968). V sortimentu
dřevin byly i jehličnany (SM a BOČ) nebo líska turecká. Současný porost na temeni,
je místy rozvolněný, dominuje bříza (75 let), místy s nižší (asi čtyřicetiletou) etáží
dubu, třešně a klenu. V nadúrovni je několik odumírajících topolů, z keřů se
vyskytuje hlavně Cornus sanguinea. Co se týče výsadby smrku, o níž se Havrlant
a kol. (1967) zmiňuje jako o zapojené, zůstalo do dnešních dnů pouze 5 exemplářů
(obrázek 28 v příloze 5). Dále v případě rovněž uváděné borovice černé přežil jeden
podúrovňový jedinec a vejmutovka vymizela zcela.
Na

této

zajímavé

lokalitě

byl

zpracován

fytocenologických snímků a jedna taxační plocha.
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floristický

soupis,

šest

16. Odval Dolu Lidice
Katastr
Petřkovice

Rozloha
18 ha

Tvar
komolý kužel

Založení
1930

Ukončení
1970

Počet ploch
4; 4

Kódy ploch
1601-1604

Jedná se o jeden z nejznámějších a nejčastěji studovaných odvalů. Svým
maximálním převýšením 55 m vytváří významný krajinný útvar na rozhraní katastrů
Petřkovic a Lhotky u Ostravy. Skládá se ze 2 částí: staršího odvalu, který dnes
vytváří spodní úrovneň, na niž byl v 70. letech nasypán vrcholový komolý kužel.
Původní odval je převážně zarostlý zhruba padesátiletým náletem pestré druhové
skladby (obrázek 31 v příloze 5). Vedle břízy se uplatňují také další listnáče, jako
lípa, klen, habr a vzácně dub. Dnes nelze poznat, zda všechny tyto porosty vznikly
přirozeně, nebo uměle, o případné rekultivaci se však poměrně detailní popis
Havrlanta (1968) nezmiňuje. Výjimku tvoří báze jihovýchodního svahu, na němž
byla v 60. letech provedena jedna z prvních výsadeb za použití překryvu. Výsadba
se sice nezdařila, avšak dnes je již toto území také úspěšně zalesněno. Na kuželové
části odvalu proběhla v 70. letech výsadba zvláště dubu čeveného do prosté hlušiny.
Místy se na této mladší části vyskytují i březové nálety.
Co se týká provedených prací, zahrnovaly pouze zpracování 4 taxačních
ploch doplněných fytocenologickým snímkováním (3 ve starých smíšených náletech
a 1 ve výsadbě DBČ na Z svahu kužele). Floristické mapování bylo provedeno
v nedávné době (Filipová 2007).
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10 Výsledky
10.1 Botanické průzkumy
Na všech sledovaných územích bylo celkem zaznamenáno 463 druhů vyšších
rostlin z 69 čeledí, z čehož 99 druhů tvořily dřeviny. Pestrá dřevinná skladba je
zejména důsledkem rekultivačních výsadeb. Mezi zajímavé druhy patří Cornus mas
a Fraxinus ornus nebo také Taxus baccata, který se na odvaly dostává spontánně
zoochorní cestou ze zahrad a parků. Floristicky nejbohatší byly rozsáhlé odvaly
(odval Dolu Hedvika, odval Dolu Doubrava a odvalový komplex Dolu Petr Bezruč),
naopak plošně menší lokality měly druhovou diverzitu nižší. Uvedený vztah názorně
dokumentuje obrázek 1, pro jehož vypracování byla také využita data Filipové
(2007). Floristické soupisy pro jednotlivé plošně mapované odvaly i seznam celkový
obsahuje příloha 1.
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Obr 1: Počty druhů cévnatých rostlin na zájmových lokalitách (odvaly jsou uspořádány na
základě své výměry). Údaje z lokalit označených hvězdičkou jsou uvedeny podle Filipové
(2007).

Ve flóře sledovaných lokalit byla zjištěna řada botanicky významných druhů.
Některé z nich se dokonce mimo odvaly na Ostravsku prakticky nevyskytují.
Příkladem může být zástupce flóry suťových lesů kapraď laločnatá (Polystichum
aculeatum). Zvlášť zajímavý je její výskyt na odvale Dolu Hedvika, kde roste na
tabulové plošině, mimo jiné také na ulehlém a málo propustném překryvu. Celkově
se s tímto druhem můžeme setkat na 4 sledovaných lokalitách. Na dvou zájmových
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odvalech se vyskytuje v regionu velmi vzácná hruštička okrouhlolistá Pyrola
rotundifolia, zajímavostí termicky aktivních ploch je pak původem asijský merlík
hroznovitý (Chenopodium botrys). Ze zvláště chráněných byly zaznamenány
ohrožený kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) (1

lokalita) a rovněž

ohrožená okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) (2 lokality). Kompletní
seznam významných druhů s kategorizací podle celostátního i regionálního
červeného seznamu (Procházka a kol. 2001; Sedláčková a Plášek 2005) uvádí
tabulka 4:
Tabulka 4: Seznam botanicky významných druhů na sledovaných odvalech s kategorizací podle
celostátního a regionálního červeného seznamu (Procházka a kol. 2001; Sedláčková a Plášek 2005).
Symbol „§“ značí druh zvláště chráněný podle vyhlášky 395/92 sb. Čísla odvalů: 1-Gabriela,
2-Hlubina, 3-Jindřich, 4-Doubrava, 6-Hedvika, 7-Michal, 10-Jan Maria, 13-Petr Bezruč, 15-Odra,
16-Lidice
Červený seznam

Procházka a
kol. (2001)

Sedláčková a
Plášek (2005)

Betula obscura
Carex otrubae
Centaurium erythraea
Cephalanthera longifolia §
Cucubalus baccifer
Dianthus armeria
Dryopteris affinis
Epilobium dodonaei
Epipactis atrorubens §
Epipactis helleborine
Hieracium bauhini
Chenopodium botrys
Listera ovata
Orthilia secunda
Polystichum aculeatum
Pyrola rotundifolia

C2
C4a
C4a
C3
C4a
C4a
C3
C4a
C3
C4a
C2
C4a
C4a
C2

C1
C3
C4
C2
C4
C3
C3
C4
C1
C4
C4
C3
C4
C4
C4
C2

Čísla odvalů se
zjištěným
výskytem
2, 3, 4, 6
13
13
6, 16
2, 15
6
2, 6
většina odvalů
4
6, 7, 13
většina odvalů
13
1, 2, 6, 7, 13
4, 6, 13, 16
2, 4, 6
6, 13

Druhovou skladbu vegetace na sledovaných odvalech lze charakterizovat na
základě sumárních dat ze souboru 185 fytocenologických snímků (tabulka 5).
Nejčastěji byly zaznamenány následující druhy (v závorce je uveden počet
snímků s výskytem): Acer pseudoplatanus (123), Fraxinus excelsior (119), Betula
pendula (115), Quercus robur (105), Acer platanoides (92) a Tilia cordata (92)
mezi dřevinami a Solidago canadensis

(100), Calamagrostis epigejos (99), Poa

nemoralis (98), Taraxacum sect. Ruderalia (91), Geum urbanum (85), Fragaria
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vesca (83), Erigeron annuus (79), Hieracium sabaudum (79) a Dryopteris filix-mas
(72) mezi druhy nedřevnatého podrostu.

bezlesí (%)

porosty dřevin (%)

a
a,ek
a,ek,m
ek
en
m
s
ost.
jed.
dvo u.
vic.
vyt.
u1
u2
u3
u4
1-2
3-4
5-6
i
p
a
n

celk. průměr (% )

promenná
Chorie
Živ. cyklus

22
19
12
5
5
4
2
3
1
2
1
24
13
12
62
12
3
3
1
8
12
36
37

Urbanita

32
24
4
6
0
1
5
2
6
2
2
15
20
19
55
5
1
1
8
15
2
49
22

Hemerobie

24
20
10
5
4
3
3
3
2
2
2
22
15
14
61
10
2
2
3
10
10
39
34

Původ
druhů

porosty dřevin (%)

ost.
G
T
H
ost.
s
sr
r
cr
cs
c
i

bezlesí (%)

Ast.
Poa.
Ros.
Lam.
Dry.s.l.
Cyp.
Car.
Api.
Fab.
Scr.
Bra.

celk. průměr (%)

Strategie

Živ. Forma

Čeleď

promenná

Tabulka 5: Průměrné zastoupení druhů ve fytocenologických snímcích podle ekologických
charakteristik. Vysvětlivky: Dry. s. l. – kapradiny (Polypodiophyta), zvláště čeleď Dryopteridaceae;
G – neofyty, T – terofyty, H – hemikryptofyty; a – druhy anemochorní, ek – ektozoochorní, m –
myrmekochorní, en – endozoochorní, s – autochorní; p – druhy v ČR původní, a – archeofyty, n –
neofyty; i – indiferentní, ost. – ostatní

17
26
22
8
9
3
8
7
12
5
7
77
6
45
46
2
18
63
9
8
78
8
14

15
33
25
7
5
1
3
11
15
9
12
64
3
30
64
3
8
64
14
12
67
14
19

17
24
20
8
10
4
9
6
11
4
5
81
7
49
40
2
22
63
8
6
82
6
12

Z čeledí byly nejvíce zastoupeny Asteraceae (24 %), Poaceae (20 %)
a Rosaceae (10 %), u životních forem dominovaly hemikryptofyty (61 %)
následované geofyty (15 %) a terofyty (14 %), dle životních strategií měly největší
podíl c-stratégové (34 %), pak druhy indiferentní (30 %) a cr a cs-stratégové (oba
10 %). Převládající způsob šíření diaspor představovaly kombinované strategie
anemochorie

a

ektozoochorie

(26

%)

a

anemochorie,

ektozoochorie

a myrmekochorie (21 %). Čistě anemochorní druhy měly 17 % podíl a ostatní
způsoby šíření nepřesahovaly ve svém zastoupení 10 %. Z pohledu životního cyklu
zcela dominovaly druhy vytrvalé (77 %), zastoupení druhů jednoletých bylo 12 %.
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Z hlediska ukazatelů synantropizace byl sledován stupeň urbanity (majoritní
podíl měly urbanoneutrální druhy – 46 % a mírní urbanofobové – 45 %) a hemerobie
(nejvíce se na fytocenologických plochách vykytovaly mesohemerobové – 45 %,
oligohemerobové – 18 % a beta-euhemerobové 18 %). Na sledovaných odvalech
převládaly druhy v ČR původní (78 %) nad neofyty a archeofyty (14 %, resp. 8 %).
Jednotlivé snímky průměrně zahrnovaly 21 druhů bylin a 10 dřevin, přičemž
druhově nejbohatší se vyskytovaly v porostech ve věku 30 až 40 let.
Srovnání údajů z ploch se zapojeným dřevinným patrem a bez něho ukazuje u
řady proměnných významné rozdíly. V případě čeledí je asi nejmarkantnější absence
kapradin na plochách bez dřevinného patra. Výrazně menší zastoupení mají také
Rosaceae a Cyperaceae, více zástupců naopak vykazují čeledi Asteraceae, Poaceae
a Fabaceae. U životních forem je na otevřených stanovištích patrný vyšší podíl
geofytů a terofytů a z hlediska strategií r, cr a c-stratégů. Typy šíření diaspor jsou
mimo porosty dřevin mnohem silněji zaměřené na anemochorii, více je také druhů
s kratším životním cyklem. Otevřená stanoviště oproti zapojeným porostům dřevin
vykazují vyšší synantropizaci, a to jak podle stupňů hemerobie a urbanity, tak také
na základě zastoupení nepůvodních druhů.
Z hlediska Ellenbergových indikačních hodnot pro jednotlivé faktory se
průměry vypočtené z fytocenologických snímků pořízených v porostech dřevin
pohybovaly u všech faktorů s výjimkou kontinentality v rozmezí hodnot 5–6.
Kontinentalita byla nižší (3,8).

10.1.1

Výsledky statistických analýz

Pro statistické zpracování byl datový soubor s cílem jeho zjednodušení
omezen pouze na fytocenologické snímky z porostů dřevinné vegetace, které jsou
hlavním předmětem této práce.

1. Mnohorozměrné analýzy
V prvním kroku byla zpracována nepřímá gradientová analýza (DCA), pomocí
níž se na prvních dvou kanonických osách podařilo vysvětlit pouze 8 % celkové
variability souboru. Následoval výpočet přímé ordinace CCA, v níž se jako
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nejsilnější jevila proměnná „odval“, tedy vliv lokality, na které byly snímky získány.
Pro odfiltrování této variability, která nepatřila do základních okruhů řešených
problémů, byla u dalších přímých analýz proměnná „odval“ využívána jako
kovariata.

Obr. 2: Ordinační diagram DCA analýzy fytocenologických ploch se zobrazením centroidů
druhů a pasivních doplňkových proměnných vypočtených z průměru Ellenbergových
indikačních hodnot pro každý snímek.

Obrázek 2 zobrazuje rozmístění centroidů optim druhů v ordinačním prostoru
definovaným DCA. Gradient podél první nekanonické osy negativně koreluje
s nároky druhů na živiny a vlhkost (v levé části diagramu převažují nitrofily
a heminitrofily, jako Urtica dioica, Circaea lutetiana, Moehringia trinervia, Poa
trivialis, Impatiens parviflora, Aegopodium podagraria, aj.). Pozitivně se pak
zobrazují druhy s vyššími nároky na světlo (např. Poa compressa, Hieracium
murorum, Hypericum perforatum, Calamagrostis epigejos, Arrhenatherum elatius,
Tab. 6: Signifikantní proměnné prostředí
(λ – podíl vysvětlené variability, F – síla
testu, p – hladina významnosti

aj.). Tento hlavní gradient potvrzují i pasivně
proložené
(supplementary

doplňkové

proměnné

variables)

vypočítané

z průměrů Ellenbergových indikačních hodnot
(EIH) pro jednotlivé snímky.
Na následujícím obrázku (obr. 3) je diagram
přímé

ordinace
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CCA.

Do modelu

jsou

zahrnuty pouze proměnné, které byly signifikantní při jejich postupném výběru
(manual selection) (tabulka 6). Celkový podíl vysvětlené variability pomocí
sledovaných proměnných činil 0,54, z čehož nejvíce vysvětlovala proměnná „bříza“
(kategoriální proměnná s hodnotou 1 pro snímky s dominantní břízou v hlavní
úrovni stromového patra a 0 pro ostatní), následovaná proměnnými „výška
stromového patra“, „radiace“, „půdotvorný substrát“, „akát“ (opět dominanta hlavní
úrovně), „věk“ a „pokryvnost stromového patra“. Jako statisticky nevýznamná se
v tomto modelu projevila proměnná „původ porostu“ (sukcese, resp. rekultivace).
Druhy s vyššími nároky na světlo mají svá optima zejména pod porosty břízy,
na opačné straně diagramu se pak vyskytují druhy náročnější na živiny a vlhkost
(Stellaria media, Urtica dioica, Geum urbanum, Galium aparine nebo Poa trivialis).
Centroidy druhů preferujících lesní prostředí se zobrazily převážně pozitivně
s proměnnou „věk“ a negativně vůči proměnné „radiace“. Negativní vztah vzhledem
k „radiaci“ je nápadný zvláště u kapradin.
Dále je patrné, že starší porosty se vyskytují spíše na hlušinovém substrátu.
V reálu mají nejstarší sledované porosty na překryvu 43 let, zatímco na hlušině
76 let.

Obr. 3: Ordinační diagram CCA analýzy fytocenologických snímků. Zobrazeny jsou
signifikantní enviromentální proměnné a centroidy optim druhů (fit 8 %, zobrazeno 38 druhů).
Plnými obrácenými trojúhelníky jsou vyznačeny druhy preferující lesní prostředí, kosočtverci
druhy ostatní. Vysvětlivky zkratek: H – hlušina, P – překryv, AK – hlavní dřevina akát, BR –
hlavní dřevina bříza.

66

Pro posouzení podobnosti fytocenologických snímků byla opět použita DCA
analýza. Obrázek 4 obsahuje ordinační diagram této DCA se snímky rozdělenými
podle půdotvorného substrátu. Mezi hlušinou a rekultivačním překryvem je patrný
gradient, který potvrdila i přímá analýza CCA (viz tab. 6).

Obr. 4: Diagram DCA analýzy zobrazující rozložení fytocenologických ploch v ordinačním
prostoru. Trojúhelníky představují snímky zaznamenané na rekultivačním překryvu, kolečka
snímky z hlušinového substrátu.

Na dalším obrázku (obr. 5) vidíme opět diagram nepřímé ordinace DCA,
tentokrát však rozlišený podle původu. Je patrné, že podle proměnné „původ“
(sukcese/rekultivace) se jednoznačné skupiny nevymezily. Uvedená skutečnost
souhlasí také s výsledky přímé ordinace CCA (proměnná „původ“ nebyla statisticky
významná), a to i při testování souboru dat omezeného pouze na hlušinový substrát
(z důvodu eliminace vlivu odlišných stanovištních poměrů mezi překryvem
a hlušinou).
Proč by tomu tak mohlo být, ukazuje poslední z ordinačních diagramů DCA
(obr. 6). Tentokrát jsou v něm odlišeny snímky podle typů porostů. Zaměříme-li se
na porosty břízy, jež jsou převážně náletového původu, vidíme zejména v pravé
polovině

ordinačního

u nerekultivovaných

prostoru

ploch

velmi

podobné

rozložení

snímků

v předešlém

diagramu

sledujícím

vliv

jako

sukcese

a rekultivace. Odpověď přímé ordinace CCA na proměnnou „bříza“ byla ze všech
sledovaných proměnných statisticky nejvýznamnější (F = 5.05; P = 0.002, podíl
vysvětlené variability 0,14 z 0,54).
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Obr. 5: Ordinační diagram DCA analýzy s fytocenologickými plochami rozdělenými podle
jejich původu. Trojúhelníky jsou vyznačeny snímky ze spontánních náletů, kolečky snímky
z rekultivovaných ploch.

Touto cestou pravděpodobně došlo k odlišení mladších sukcesní stádií od
starších, v nichž se již uplatňují obdobné hlavní dřeviny jako v rekultivačních
výsadbách (zejména klen a lípa) a jež hostí i jinou garnituru druhů bylinného patra.
Dále je zřejmé, že s ohledem na obrázek 3 se smíšené porosty různého původu starší
padesáti let se v současnosti vyskytují pouze na hlušině, naopak stejnověké
rekultivační výsadby převládají na překryvech.

Obr. 6: Ordinační diagram DCA analýzy s fytocenologickými snímky obarvenými podle typů
porostů. Oranžová kolečka značí porosty s dominancí břízy, hnědá porosty s převahou akátu,
zelená stejnověké rekultivační výsadby, světle modrá smíšené porosty ve věku nad 50 let
a tmavě modrá ostatní typy.
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2. Jednorozměrné analýzy
Analyzovaný datový soubor se ukázal být velmi heterogenní. U většiny
provedených testů tak nebyla na základě rozložení reziduálů splněna podmínka
normality rozdělení výběrů. Homogenita variancí u ANOVY byla vyhovující ve
všech případech (neprůkazný Levenův test).
a) Výsledky regresních analýz
Na základě obrázku 6 se první řadě nabízelo otestovat, zda existují statisticky
významné vztahy mezi pokryvností stromového patra, průměrnými hodnotami EIH
pro světlo, živiny a vlhkost a věkem. Předpoklad negativního vztahu pokryvnosti
stromového patra k průměrným hodnotám EIH pro světlo se ukázal jako statisticky
průkazný: F1,132 = 20,7; p = 0,000; R = 0,368; R2 = 0,135; R2adj.= 0,129. Obdobně
se podíl snímků s vyššími EIH pro světlo s velkou pravděpodobností snižuje
i s přibývajícím věkem porostu: F1,132 = 21,8; p = 0.000; R = 0,376; R2 = 0,142;
R2adj.= 0,135 (obrázek 7). U průměrů EIH pro živiny a vlhkost se vzhledem
k pokryvnosti stromů a věku signifikantní vztah prokázat nepodařilo.
Na obrázku 7 je vedle vlastní regresní přímky také patrné, že v porostech starších
více než 53 let se nevyskytují snímky s vyšší průměrnou hodnotou dané EIH než 6,
což vzhledem k mladším věkovým kategoriím představuje náhlý a výrazný pokles.
Věková hranice 53 let odpovídá nejstaršímu porostu, ve kterém se jakožto hlavní
dominanta stromového patra uplatňuje bříza. V případě omezení datového souboru
na porosty mladší než 53 let by již žádný statisticky významný trend zaznamenán
nebyl.
Mezi proměnnými „věk“ a „pokryvnost dřevinného patra“ se statisticky
významný vztah nepodařilo prokázat.
Zaměříme li se na druhovou diverzitu, pak snímky s vyššími průměry EIH
pro světlo byly druhově bohatší (F1,132 = 31,4; p = 0.000; R= 0,438; R2 = 0,192;
R2adj.= 0,186), naopak negativně reagoval počet druhů na rostoucí pokryvnost
stromového patra (F1,132 = 7,9; p = 0.006; R= 0,238; R2 = 0,057; R2adj.= 0,050)
a věk porostu (F1,132 = 9,3; p = 0.005; R = 0,244; R2 = 0,059; R2adj.= 0,052).
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Obr. 7: Regresní diagram vztahu průměrných EIH pro světlo vypočítaných z jednotlivých
fytocenologických snímků k věku porostu. Plnou čarou je zobrazena regresní přímka,
tečkovaně intervaly spolehlivosti (α = 0,05).

Provedené analýzy naznačují, že charakter bylinného patra na sledovaných
odvalech je s velkou pravděpodobností determinován zvláště světelnými poměry.
b) Výsledky analýz rozptylu
Z výsledků analýz rozptylu vyplývá, že odvalová hlušina představuje substrát
se signifikantně vyšším zastoupením ruderálů v širším slova smyslu (analyzovány
nenulové hodnoty, log. transformace; F1,82 = 22,2; p = 0,000), druhů jednoletých
(analyzovány nenulové hodnoty, log. transformace; F1,82 = 6.9; p = 0,010), terofytů
(analyzovány nenulové hodnoty, log. transformace; F1,91 = 7,0; p = 0,010) a alfaeuhemerobů až polyhemerobů – stupeň hemerobie 5–6 (analyzovány nenulové
hodnoty, log. transformace; F1,73 = 37,6; p = 0,000). Neprůkazný byl pak rozdíl ve
výskytu archeofytů a neofytů (analyzovány nenulové hodnoty, log. transformace;
F1,91 = 3,3; p = 0,070).
Naopak překryv se jeví jako příznivější pro druhy vytrvalé (analyzovány
nenulové hodnoty, log. transformace; F1,99 = 7,2; p = 0,009), urbanofobní
(analyzovány nenulové hodnoty, log. transformace; F1,73 = 6,4; p = 0,014),
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oligohemerobní (netransformováno, F1,99 = 46,1; p = 0,000) a v ČR původní (log.
transformace; F1,99 = 27,8; p = 0,000). Na překryvech byl také zjištěn vyšší počet
druhů ve snímku (netransformováno; F1,99 = 5,6; p = 0,020). Vztah půdotvorného
substrátu k výskytu druhů lesních, konkurenčních stratégů v širším slova smyslu,
anemochorních druhů a také k průměrům EIH pro světlo, živiny a vlhkost se ukázal
jako statisticky nevýznamný.
Podle analýz jednotlivých proměnných vzhledem k původu porostů
(analyzován datový soubor omezený pouze na snímky z hlušiny) vykazují ke
spontánně vzniklé vegetaci větší afinitu urbanofobové (netransformováno; F1,66 =
7,1; p = 0,010), oligohemerobové (netransformováno; F1,66 = 5,1; p = 0,025), druhy
původní (netransformováno; F1,66 = 27,7; p = 0,000), druhy preferující lesní
prostředí (netransformováno; F1,66 = 6,6; p = 0,013), druhově bohatší společenstva
(F1,66 = 10,7; p = 0,002) a společenstva s vyššími průměry EIH pro světlo
(netransformováno; F1,66 = 5,3; p = 0,025).
Rekultivační výsadby na základě provedených analýz obsahují více ruderálů
v širším slova smyslu, (analyzovány nenulové hodnoty, log. transformace; F1,50 =
19,4; p = 0,000), druhů jednoletých (analyzovány nenulové hodnoty, log.
transformace; F1,51 = 15,5; p = 0,000) a archeofytů a neofytů (F1,66 = 5,1; p = 0,028).
U fytocenologických snímků z rekultivovaných ploch se vyskytovaly vyšší
průměrné hodnoty EIH pro vlhkost (F1,66 = 7,8; p = 0,007) a živiny (F1,66 = 7,6; p =
0,005) a větší pokryvnost stromového patra (F1,66 = 5,8; p = 0,018). Z hlediska
životních forem a anemochorie nebyl vzhledem k původu porostu zjištěn statisticky
významný rozdíl.
Vztah jednotlivých ekologických skupin druhů k půdotvornému substrátu
a původu porostů přehledně shrnují tabulky 7 a 8.
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Tabulky 7 a 8: Vztah ekologických skupin druhů k půdotvornému substrátu (hlušina a překryv)
a původu porostů (sledováno na hlušině). Křížkem je vyznačen signifikantně vyšší výskyt zástupců
skupiny.

10.1.2
Pomocí

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy
synoptických

tabulek

v programu

Juice

(Tichý

2002)

byly

z fytocenologických snímků z porostů dřevinné vegetace vygenerovány podle
půdotvorného substrátu a původu porostů druhy diagnostické (s fidelitou nad 30 %),
konstantní

(s frekvencí nad 30 %) a dominantní (s pokryvností nad 20 %

a výskytem ve více než 5 snímcích). Konstantní a dominantní druhy byly získány
také pro celý sledovaný soubor snímků. Za účelem zjištění intenzity přirozené
obnovy byly vedle synuzie nedřevnatého podrostu do analýz zahrnuty také dřeviny
do 1,3 m (V. patro Zlatníkovy stupnice patrovitosti). Kompletní výsledky uvádí
příloha 2.
a) Fytocenologické snímky z porostů dřevin
V celém souboru 132 fytocenologických snímků se v dřevinném podrostu do
výšky 1,3 m s frekvencí 50 a více procent vyskytovaly JS, KL, DB, JV, LP a JŘ.
V bylinném patře pak byly nejčastější Poa nemoralis, Geum urbanum, Taraxacum
sect. Ruderalia, Solidago canadensis, Fragaria vesca, Hieracium sabaudum
a Dryopteris filix-mas. Dominantní druhy měly velmi nízkou frekvenci výskytu.
Nejvíce zastoupený Rubus hirtus se vyskytoval jen na 6 % ploch. Jako pozitivní lze
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hodnotit přítomnost zmlazení pouze jedné invazní nepůvodní dřeviny (DBČ) mezi
konstantními druhy.
b) Původ porostu (sukcese × rekultivace)
Z hlediska původu porostu byl posuzován jednak celý datový soubor, a navíc
také snímky pouze z hlušinového substrátu.
Mezi diagnostické druhy spontánně vzniklé vegetace patří mezi dřevinami
BR, OS a JŘ, z bylin pak nejvyšší fidelitu vykazovaly převážně světlomilné druhy
(např. Epilobium angustifolium, Eupatorium cannabinum, Festuca brevipila,
Hieracium pilosella a Pyrola minor). Velmi podobné diagnostické druhy byly
získány i při redukci souboru na hlušinový substrát. Pro rekultivační výsadby žádné
diagnostické druhy vylišeny nebyly, a to ani na hlušině.
Mezi konstantními druhy náletové vegetace byla v dřevinném podrostu
zaznamenána pestrá druhová skladba. Alespoň v polovině snímků se vyskytovaly
DB, KL, JV, JS, TŘ a LP, ve 40 % DBČ a HB a ve 35 % BK. V synuzii bylin byly
nejčastější Poa nemoralis, Fragaria vesca, Taraxacum sect. Ruderalia, Solidago
canadensis a Rubus idaeus a Dryopteris filix-mas. V porostech čistě na hlušině se
druhové spektrum konstantních druhů prakticky nelišilo.
V rekultivačních výsadbách byla přirozená obnova dřevin zaznamenána
v podobném druhovém složení i frekvenci výskytu jednotlivých druhů jako ve
spontánních náletech. Výjimkou byl BK, který zde mezi konstantními druhy
registrován nebyl a na hlušinovém substrátu navíc chyběl také HB. V bylinném patře
se ve více jak 50 % snímků figurovaly Geum urbanum, Poa nemoralis, Rubus hirtus,
Solidago canadensis, Taraxacum sect. Ruderalia, Dryopteris filix-mas a Galium
aparine. Obdobná druhová skladba byla získána také ze souboru snímků z hlušiny.
Z hlediska dominantních druhů je zajímavé, že žádný z nich se nevyskytoval
ve více než 10 snímcích. V sukcesních porostech byly nejčastější Carex brizoides,
Parthenocissus inserta a Rubus hirtus, pod výsadbami Acer platanoides, Rubus
hirtus a

Urtica dioica (případně na hlušině ještě Rubus caesius a Impatiens

parviflora).
Druhové složení fytocenóz je na základě parametru „původ porostu“ poměrně
málo vyhraněné. Uvedený fakt potvrzuje výsledky mnohorozměrných analýz.
V rekultivačních výsadbách bylo ve srovnáni s nálety více zástupců heminitrofilů
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a nitrofilů, naopak méně druhů světlomilných. Na nerekultivovaných plochách se na
rozdíl od rekultivovaných nevyskytuje mezi konstantními druhy Calamagrostis
epigejos. Přirozená obnova pod výsadbami neobsahovala BK a na hlušině ani HB.
DBČ se vyskytoval častěji v sukcesních porostech.
c) Půdotvorný substrát (překryv × hlušina)
Z hlediska půdotvorného substrátu se jako více floristicky vyhraněný jevil
překryv. Zatímco na hlušině se vyskytovaly pouze 2 diagnostické druhy (Lapsana
communis a Parthenocissus inserta), na překryvech jich bylo hned 17 (např. Carex
sylvatica, Holcus mollis, Solidago gigantea, Veronica chamaedrys, Viola
reichenbachiana).
Mezi konstantními druhy se uplatňovalo zmlazení dřevin, přičemž na hlušině
i na překryvu byla jeho druhová skladba srovnatelná, s výjimkou BŘ, která se
nevyskytovala na překryvech a HB a BK, jež nebyly zaznamenány na hlušině. Na
hlušině měly největší frekvenci výskytu DB, JS, KL, JV a JŘ, v případě překryvu
pak JS, KL, LP, JV a DB. V bylinném patře byl soubor konstantních druhů rovněž
obdobný, na překryvech bylo zaznamenáno více druhů s nitrofilní tendencí. Druhy
dominantní se na hlušině vyskytovaly sporadicky (Acer platanoides i Impatiens
parviflora jen v 6 % snímků), zatímco Rubus hirtus na překryvech figuroval na
čtvrtině ploch.
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10.2 Taxační charakteristiky porostů
Předkládané výsledky taxačních prací vycházejí z měření 3 824 stromů, které
se uskutečnilo na 54 plochách o celkové rozloze 2,3 ha. Nejčastější dřevinou se
zastoupením nad 10 % byla BŘ (22 ploch), dále DB (9), LP (8), AK (6), KL a DBČ
(4). Ostatní dřeviny se jako hlavní nebo přimíšené (30 %, resp. 10–30 %)
vyskytovaly ve 3 a méně případech. Na žádné z ploch nejspíš nebyla v minulosti
aplikována pěstební opatření, výjimečně se vyskytla toulavá těžba. I rekultivační
výsadby se tak od zajištění kultury vyvíjejí de facto spontánně a jsou tak dobře
srovnatelné s porosty vzniklými sukcesí. Výsledky souhrnně uvádí tabulky 10 až 13
v příloze 3.

10.2.1

Relativní bonity

Srovnání růstových schopností dřevin na sledovaných odvalech na základě
relativních bonit zobrazuje obrázek 8 a zdrojová data uvádí tabulka 10 v příloze 3.

Obr. 8: Relativní bonity dřevin se zastoupením nad 10 % podle střední a horní výšky.
Zvýrazněny jsou hodnoty mediánů.

U druhů s vyšším počtem opakování byla zaznamenána velká heterogenita
zjištěných hodnot, pravděpodobně závislá na stanovištních poměrech. Obdobnou
variabilitu lze předpokládat i u ostatních dřevin měřených na méně než 3 plochách.
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Podle poloh mediánů je možné růstový potenciál sledovaných dřevin na
odvalech OKR hodnotit převážně v rozmezí bonit 4/5 až 1, tedy jako mírně
podprůměrný až nadprůměrný. Bříza, jakožto nejvíce zastoupená dřevina, dosahuje
průměrných bonitních stupňů (medián bonitního stupně podle střední výšky 3/4,
podle horní výšky 2/3), přičemž stejné hodnoty mediánů vykazuje také DB. Spíše
podprůměrné bonity (4/5 a 4, resp. 4 až 3/4) dosahují LP, JV a KL. Nadprůměrně se
naopak jevil AK (1/2 a 1+). Jako velmi perspektivní, avšak na základě velmi malého
počtu pozorování lze hodnotit také JS, MD OL a TP. V případě topolu však byly
měřeni prakticky pouze jednotliví nadúrovňoví jedinci v malém počtu a netvořící
porost, takže výsledná bonita nemusí být reprezentativní.
Rozdíly v bonitách podle horní a střední výšky mohou být ukazatelem
vertikální diferenciace porostu. Zřejmé je to v případě habru, který se vyskytoval
převážně v podúrovni, jen s výjimkou několika jedinců, kteří se prosadili i do
úrovně hlavní. V rámci stejnověkých rekultivačních výsadeb do 40 let, které
převládají u BK, BO, JS, LP, OL a částečně také u DB, DBČ a KL, byla nejpestřejší
vertikální struktura v kultuře buku.

Obr. 9: Relativní bonity dřevin se zastoupením nad 10 % podle horní výšky, rozdělené na
základě půdotvorného substrátu. Zvýrazněny jsou hodnoty mediánů.

Srovnání výsledků bonitace z hlediska půdotvorného substrátu zobrazuje
obrázek 9, zpracovaný na základě dat uvedených v tabulce 10 v příloze 3. Z grafu je
patrné, že u 7 z 8 sledovaných druhů dřevin byla dle mediánu zaznamenána lepší
76

relativní bonita na překryvech než na hlušině. Jedinou výjimku tvořil dub, u nějž se
bonity nelišily.
Relativní bonity umožňují také srovnání růstového potenciálu dřevin mezi
různými oblastmi. Jejich průměrné hodnoty zjištěné ve 33–38 let starých porostech
na výsypkách na Mostecku (Čermák a kol. 2002, ex Bažant 2010) a na odvalech
v OKR uvádí obrázky 10 a 11, zdrojová data pro jejich zpracování obsahuje tabulka
11 v příloze 3. Ukazuje se, že na Ostravsku dřeviny dosahují výrazně lepších
výsledků (v průměru o 2,5 bonitního stupně). Zvlášť výrazný je tento fakt u druhů
náročných na vodu, jako jsou OL a JS. Zajímavé zjištění vyplývá při uspořádání
získaných hodnot podle velikosti. Na substrátu šedých jílů na Mostecku bylo
zaregistrováno velmi podobné pořadí úspěšnosti jednotlivých druhů jako v OKR.
Nejlépe se jeví MD, nejhůře LP.

Bonitní stupeň

Relativní bonity dřevin
Ostravsko × Mostecko (substrát: šedé jíly)

7
6
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3
2
1
0

Mostecko

Ostravsko

MD

DBČ BO

JS

KL

OL

DB

BR

LP

Obrázek 10: Srovnání relativních bonit dřevin na odvalech v OKR s údaji z mosteckých výsypek
(Čermák a kol. 2002, ex Bažant 2010), kde půdotvorným substrátem byly nadložní šedé jíly.
Bonitace proběhla na základě střední výšky; věk sledovaných porostů 33–38 let.

Bonitní stupeň

Relativní bonity dřevin
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ostravsko × Mostecko (substrát: směsné skrývkové zeminy)

Mostecko
Ostravsko

OL

BR

MD

KL

LP

DB

JS

Obrázek 11: Srovnání relativních bonit dřevin na odvalech v OKR s údaji z mosteckých výsypek
(Čermák a kol. 2002, ex Bažant 2010), kde půdotvorným substrátem byly nadložní směsné
výsypkové zeminy. Bonitace proběhla na základě střední výšky; věk sledovaných porostů 33-38 let.
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10.2.2

Kruhová základna, zásoba a počet stromů

Zjištěné hodnoty velikosti výčetní kruhové základny, porostní zásoby a počtu
stromů na 400 m2 pro jednotlivé plochy uvádí tabulka 12 v příloze 3. Na jejím
základě jsou koncipovány následující grafy (obrázek 12), jež zobrazují uvedené
parametry v závislosti na půdotvorném substrátu a původu porostů.

Obr. 12: Počty stromů, kruhová základna a porostní zásoba na taxačních plochách z hlediska
půdotvorného substrátu a původu porostů. Hodnoty jsou přepočtené na plochu na 400 m2.

Porosty na překryvech, na nichž byly měřeny převážně rekultivační výsadby,
vykazují na základě obrázku 12 vedle vyššího počtu stromů na jednotku plochy také
větší kruhovou základnu i zásobu. V případě počtu stromů se jedná o statisticky
významný rozdíl (F(1;52) = 4,8971; p = 0,0313), u kruhové základny a zásoby
nikoliv (F(1;52) = 2,2948; p = 0,1359; resp. F(1;52) = 3,9311; p = 0,053). Taxační
plochy jsou z hlediska půdotvorného substrátu (hlušina nebo překryv) rozděleny
v poměru 31:24, přičemž průměrný věk na hlušině činí 53 a na překryvu 34 let.
Znamená to, že průměry všech tří sledovaných parametrů jsou větší v porostech, jež
jsou průměrně o 20 let mladší. V případě počtu stromů je tento stav přirozený,
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ovšem u kruhové základny a zásoby by měl být s přibývajícím věkem zaznamenán
nárůst. První z možných příčin tohoto stavu je bonita stanoviště, tedy vyšší růstový
potenciál překryvů ve srovnání s hlušinou. Takové zdůvodnění by odpovídalo
závěrům vyvozených na základě relativních bonit. Druhým možným vysvětlením je
rozdílná druhová a porostní struktura. Na překryvech, na rozdíl od hlušin, byly
často měřeny stejnověké kultury cílových dřevin založené v hustém sponu. Při
absenci

pěstebních

zásahů

se zde zatím nemusely dostatečně neprojevit

samozřeďovací procesy, takže vedle počtu stromů je zde vysoké i zakmenění.
Tento závěr podporuje i srovnání na základě původu porostu (zbylé 2 grafy
na obrázku 12). Rekultivované a nerekultivované plochy se vyskytovaly v poměru
17 : 37 a obě skupiny byly v průměru věkově vyrovnané (sukcesní 47 let
a rekultivované 44 let). Rekultivační kultury se vyznačovaly větším počtem stromů
na jednotku plochy a také vyšší kruhovou základnou i zásobou. Vzhledem k tomu,
že v náletové vegetaci převládají porosty břízy, charakteristické (ve srovnání
s kulturami cílových dřevin) menší produkcí hmoty (ÚHÚL a VÚHLM 1990), je
takový výsledek velmi reálný. Při použití analýzy rozptylu jsou ve všech třech
případech rozdíly statisticky významné, avšak analyzovaný datový soubor výrazně
nesplňuje předpoklady použití této metody.

10.2.3

Srovnávací měření na odvale Dolu Michal

Oproti roku 1984 nebyly na výzkumné ploše VÚM zaznamenány Fraxinus
pensylvanica, Sophora japonica a Sorbus aucuparia. V počtu alepoň 5 jedinců se
nezachovaly Fagus sylvatica, Populus nigra, Salix fragilis a Pinus strobus. Vlivem
těžby byla silně zredukována také výsadba Quercus robur. Pro dřeviny s alespoň
5 měřenými jedinci uvádí hodnoty relativních bonit zjištěné podle údajů z let 1984
(Křemen 1985) a 2008 tabulka 14 v příloze 3, graficky je znázorňuje obrázek 13
Vzhledem k pestré druhové skladbě porostu byla k bonitaci využita horní výška.
Podle měření v roce 2008 vykazují všechny sledované dřeviny s výjimkou
břízy lepší nebo shodné hodnoty relativních bonit jako v roce 1984. Nejméně
perspektivní se v současnosti jeví jilm horský, nadprůměrný růst naopak vykazují
modřín a dub červený. Nejmarkantnější zlepšení růstového potenciálu bylo
zaznamenáno u DB a DBČ. Horší bonitní stupně v roce 1985 mohou být důsledkem
opožděného nástupu intenzivního růstu, který se na odvalech zvláště u klimaxových
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dřevin obvykle dostavuje až mezi 5. a 7. rokem po výsadbě (Gerlich a Kincl 1968).
Ke snížení bonity došlo jen u břízy, která si však i tak zachovala mírně nadprůměrný
růst.
Relativní bonita dřevin

Bonitní stupeň

(dle horní výšky)
6
5
4
3
2
1
0

1984
2008

BR

DB

DBČ

JL

JS

JV

KL

LP

MD

OL

Obr. 13: Relativní bonity dřevin na výzkumné ploše VÚM na odvalu Dolu Michal
stanovené na základě horní výšky.

Protože v severní části výzkumné plochy byla výsadba realizována do 20 cm
mocného rekultivačního překryvu, lze provést srovnání růstového potenciálu
vybraných dřevin i z hlediska půdotvorného substrátu (obrázek 14; zdrojová data viz
tabulka 15 v příloze 3).
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Obr. 14: Srovnání relativních bonit dřevin na výzkumné ploše VÚM na základě
půdotvorného substrátu. Relativní bonity byly stanoveny na základě horní výšky.

Rozdíly mezi bonitami jednotlivých dřevin jsou minimální, nicméně jako
příznivější půdotvorný substrát se jeví hlušina. Protože měření probíhalo na
homogenní výzkumné ploše, mohou být zjištěné rozdíly skutečně odrazem vlivu
půdotvorného substrátu. Výsledek se tak neshoduje se zjištěním provedeným na
základě srovnání všech 54 taxačních ploch (obr. 9).
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11 Geobiocenózy hlušinových odvalů
V této kapitole je předložen rámcový návrh aplikace geobioceologické
typologie (Zlatník 1976, Buček a Lacina 1999) pro klasifikaci vegetace hlušinových
odvalů v OKR, jež by mohl poskytnout dosud chybějící typologický základ pro
provádění rekultivačních prací, zvláště pak s ohledem na dřevinnou skladbu
výsadeb. Starší porosty, které byly převedeny na PUPFL, jsou sice už nyní zařazeny
do jednotek typologického systému ÚHÚL (Plíva 1987), avšak pouze v rámci
jediného SLT 3Y (skeletová dubová bučina), tedy zcela bez ohledu na skutečné
stanovištní poměry.
Geobiocenologické podklady jsou rovněž nezbytné pro zakládání skladebných
prvků ÚSES, jehož součástí se antropogenní reliéf vzniklý v souvislosti s těžbou
nerostných surovin (a to nejen na Ostravsku) v současnosti běžně stává.
Návrh vychází z přehledu STG Ostravské pánve (str. 30) publikovaného
v práci Laciny a Kouteckého (2005) a diferenciací geobiocenóz, které na některých
odvalech v OKR provedl Lacina (2000; 2003). Navrhovaná klasifikace je založena
zejména na reliéfu odvalů, složení dřevinného patra a synuzii podrostu.

1. Abieti-querceta roboris fagi (jedlové doubravy s bukem)
(3)4 B-BC(BD) (3)4
Jedlové doubravy s bukem, jakožto vůdčí společenstvo v Ostravské pánvi, lze
očekávat na plochém reliéfu odvalových tabulí a mírných svahů. Jejich výskyt je
pravděpodobný zvláště na méně propustných, avšak živinami dobře zásobených
překryvech. Současná podoba takových lokalit může být velice proměnlivá – od
dosud nezalesněných pozemků, až po vzrostlé výsadby nebo nálety. Vedle běžných
pionýrských dřevin (BR, OS, VRJ, TP) lze místy pozorovat zmlazení druhé generace
lesa tvořené lípou, habrem, dubem, javory (klenem i mléčem), vzácně bukem. Z keřů
se vyskytují hlavně bezy (Sambucus nigra, ojediněle S. racemosa). V bylinném patře
se již dnes uplatňují druhy indikující 4. hydrickou řadu, jako Carex brizoides,
Festuca gigantea, Deschampsia cespitosa, Juncus effusus, Lysimachia vulgaris, dále
mezofilní Oxalis acetosella, Senecio ovatus, kapradiny Dryopteris filix-mas,
D. dilatata a vzácně i Sanicula europaea.
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V potenciální dřevinné skladbě, které by měl odpovídat i sortiment dřevin při
výsadbách, můžeme předpokládat buk, dub letní, lípy (srdčitou i velkolistou), habr,
javory (klen i mléč) a jasan (Buček a Lacina 1999). Problematická je otázka jedle,
která se v současné době nevyskytuje ani mimo antropogenní reliéf. Jistě by však
bylo zajímavé pokusit se o její repatriaci právě zde.
Reprezentativní ukázky najdeme na tabulových odvalech, jako je např.
odval Dolu Hedvika nebo tabulová část odvalového komplexu Petr Bezruč.
Rozsáhlý výskyt je pravděpodobný na plochách po sanačně-rekultivačních stavbách
v karvinské části OKR.
V typologickém systému ÚHÚL (Plíva 1987) by na takovýchto lokalitách
mohlo být vymezováno SLT 3O.

2. Abieti-querceta roboris piceae inf. (smrkové jedlové doubravy)
(3)4 AB (3)4
Smrkové jedlové doubravy jsou velmi podobné předcházející skupině typů
geobiocénů, avšak s výskytem na živinami chudších překryvech tvořených zvláště
souvkovými

hlínami.

Rozlišení

obou

jednotek

v terénu

je

v současnosti

problematické. Vodítkem by mohlo být keřové patro, ve kterém se výrazně uplatňují
Frangula alnus, Sorbus aucuparia a vzácně také Betula pubescens. V bylinném
patře chybí náročnější druhy a naopak se objevují indikátory kyselejších půd jako
Carex pilulifera, Equisetum sylvaticum, Potentilla erecta a bohatší je také
zastoupení mechů.
V potenciální (a nejlépe tedy i cílové) dřevinné skladbě by se měly
vyskytovat DB, BK, BR, OS, JR a příměs SM (Buček a Lacina 2006). Otázka
výskytu jedle je identická jako u jedlových doubrav s bukem, naopak přítomnost
smrku v sukcesně zralých geobiocenózách na odvalech se na základě současných
poznatků jeví jako nepravděpodobná (dosud prováděných výsadbách se smrk
neosvědčil).
Reprezentativní

ukázky

najdeme

na

stejných

lokalitách

jako

u předcházejícího STG.
V typologickém systému ÚHÚL (Plíva 1987) lze tyto biotopy zařadit do SLT
3P – kyselá jedlová doubrava nebo 4P – kyselá dubová jedlina.
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3. Querci-fageta typica (typické dubové bučiny) 3 B 3
Typické dubové bučiny jsou potenciálními geobiocenózami na živinami
příznivě zásobených substrátech (na hlušinách i překryvech), zvláště na svazích jižní
a západní orientace. Na rozdíl od předešlých jednotek v nich chybí indikátory
zamokření. Převládají druhy normální hydrické řady, jako Poa nemoralis,
Brachypodium sylvaticum, Viola reichenbachiana, Veronica chamaedrys, Mycelis
muralis, z heminitrofilů, které však nemají výrazné zastoupení Galeobdolon
montanum. Na strmých hlušinových svazích jižní expozice lze pozorovat přechod
k omezené hydrické řadě a STG Querci-fageta aceris humilia (Lacina a Koutecký
2005). Dřevinné patro se v hlavní úrovni v současnosti neliší od jedlových doubrav
s bukem ani od smkových jedlových doubrav. V keřovém však praktický chybí
Frangula alnus a vzácní jsou JŘ a Sambucus nigra. Potenciálně by na obdobných
lokalitách měly dominovat DB a BK, s příměsí HB, LPS i LPV, JV a KL (Buček a
Lacina

1999).

Vzhledem

ke struktuře

současného

zmlazení

se

s velkou

pravděpodobností ve dlouhodobém časovém horizontu (100 let) na místo BK prosadí
HB.
Asi nejlepší ukázkou těchto společenstev je náletový porost v jihozápadní
části odvalu Lidice (16) anebo báze jižního svahu kuželu Ema v odvalovém
komplexu Dolu Petr Bezruč (13).
V typologickém systému ÚHÚL (Plíva 1987) jsou pro obdobné geobiocenozy
nejbližší jednotky 3S – svěží dubová bučina a na slunných expozicích také 3 C –
vysýchavá dubová bučina.

4. Querci-fageta aceris (javorové dubové bučiny) 3 BC 3
Javorové dubové bučiny představují potenciální společenstvo zejména na
svazích stinných expozic. Omezený výskyt lze také předpokládat i na plochých
temenech

odvalů

a

mírných

svazích,

a

to

v případě

přítomnosti

dobře

provzdušněného hlušinového substrátu. Na rozdíl od typických dubových bučin je
v jejich bylinném patře vyšší podíl heminitrofilních, někdy až nitrofilních druhů, jež
indikují rychlejší humifikaci. Dominantní bývají kapradiny, zejména Dryopteris
filix-mas, méně Athyrium-filix femina, D. carthusiana a D. dilatata, dále se vyskytují
Geranium robertianum, Eupatorium cannabinum, Rubus idaeus, Mycelis muralis,
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z eutrofně-nitrofilních Alliaria petiolata nebo Chelidonium majus. V dřevinném
patře je patrné vyšší zastoupení náročných listnáčů (dosud hlavně ve fázi nárostů).
V potenciální dřevinné skladbě by se spolu s BK a DB měly výrazněji
uplatňovat zejména JV, KL, HB, LP a vtroušeně také JL (Buček a Lacina 2006).
Reálně však můžeme opět očekávat nahrazení buku habrem.
Pro klasifikaci takovýchto biotopů v typologickém systému ÚHÚL (Plíva
1987) jsou nejvhodnějšími jednotkami 3A – lipodubová bučina a 3F – svahová
dubová bučina (na chudších substrátech).

5. Querci-fageta humilia (zakrslé dubové bučiny) 3 AB-B 1-2
Zakrslé dubové bučiny lze očekávat na extrémních stanovištích, zejména na
hlušinovém substrátu. Toto STG je na odvalech podmíněno hlavně edaficky, a to
mělkým půdním profilem (např. ve vrcholových partiích prohořelých odvalů se
spečenou hlušinou) nebo toxickým substrátem. Je však třeba mít na zřeteli, že při
hodnocení mladých fytocenóz může snadno dojít k záměně s jinými jednotkami
v raném sukcesním stadiu. Zakrslé dubové bučiny je proto vhodné vymezovat jen na
lokalitách s vývojově zralejší vegetací a dostatkem diferenciačních znaků.
Těmi jsou zejména rozvolněné porosty netvárného vzrůstu a sporadické
bylinné patro. V něm se mohou vyskytovat zástupci rodu Hieracium (H. pilosella,
H. bauhini, H. maculatum, H. leavigatum, H. murorum), dále např. Hylotelephium
maximum, z trav pak Poa nemoralis. Dobrým indikátorem je přítomnost lišejníků
rodu Cladonia. V dřevinné skladbě náletů se v současnosti uplatňuje hlavně bříza,
ve výsadbách je samozřejmě spektrum druhů širší, nicméně vždy se projevuje
netvárný růst. Potenciálně by tyto porosty mohly být tvořeny směsí DB, BŘ, BK, JŘ
a HB s volným zápojem (Buček a Lacina 1999).
Příklady můžeme najít např. ve staré části odvalu Dolu Doubrava (4), kde se
vlivem nepravidelně prováděných odběrů propálené hlušiny vytvořil pestrý reliéf se
„skalními výchozy“, dále v severovýchodní části odvalu Dolu Hedvika (6), kde se na
návozu pravděpodobně toxické hlušiny vyskytuje netvárný porost jasanu a klenu,
nebo na menší ploše na severovýchodním svahu odvalu Dolu Lidice (16). Tato
lokalita vznikla v místě, na němž se neujala výsadba dubu červeného a během
uplynulých 30 let ji nedokázala kolonizovat ani v okolí běžná bříza. Dobrým
příkladem je také padesátiletý březový porost na odvalu Dolu Hlubina (2).
84

Z hlediska péče je vhodné tyto lokality, pokud jsou malých rozměrů, ponechat
samovolnému vývoji, neboť mohou představovat významná refugia bezobratlých
vázaných na otevřená stanoviště a obnažený substrát. U plošně rozsáhlejších výskytů
(jako v případě odvalu Hedvika) lze uvažovat o provedení meliorace pomocí
rekultivačního překryvu, avšak s ponecháním omezené plochy bez zásahu pro
zvýšení biodiverzity.
V typologickém systému ÚHÚL (Plíva 1987) se pro klasifikaci jeví jako
adekvátní jednotky 3 Z – zakrslá dubová bučina a 3 Y – skeletová dubová bučina.
Karbonská hlušina obvykle představuje živinami dobře zásobený substrát,
který i na omezené hydrické řadě umožňuje vznik společenstev s náročnějšími
druhy, než je tomu u klasických Querci-fageta humilia. Takové biotopy, jež na
odvalech najdeme nejčastěji v horních částech strmých svahů slunných expozic, lze
klasifikovat jako zvláštní jednotku Querci-fageta aceris humilia (zakrslé javorové
doubravy) 3 BC 1-2 (Lacina a Koutecký 2005). Typickou ukázkou je vrcholová
část odvalu Ema v Ostravě.

6. Termicky aktivní plochy
Zajímavým klasifikačním problémem jsou termicky aktivní plochy. Jedná se
o atypické biotopy, pro které je zdrojem energie nejen sluneční záření, ale i teplo
uvolňované z odvalu. Vegetační období pak probíhá po celý rok, anebo je omezené
během léta. Vznikají zde specifická společenstva s Digitaria sanguinalis, Setaria
viridis, Chenopodium botrys nebo mechem Ceratodon purpureus. Sukcese
cévnatých rostlin je možná v případě, když povrchové teploty poklesnou pod 40°C
(Havrlant 1968). Stanovištní poměry jsou navíc ovlivněny také krystalickou sírou
a celou řadou dalších minerálů, které se srážejí v okolí výstupů plynů. Jelikož
termická aktivita představuje pouze dočasný jev, který v horizontu několika desítek
let ustane, můžeme proto společenstva podmíněná tímto neobvyklým tepelným
režimem vnímat pouze jako specifická blokovaná sukcesní stádia. Vzhledem
k charakteru ekotopu se jako nejpravděpodobnější potenciální geobiocenóza jeví
zakrslé dubové bučiny nebo zakrslé javorové dubové bučiny.
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12 Diskuze
1. Hlavní metodické problémy
Na prvním místě je potřeba se zmínit o nejzásadnějším metodickém
problému, který výzkum provázel, tzn. odlišení rekultivovaných ploch od
nerekultivovaných. Potvrdily se zkušenosti Filipové (2007), že až na výjimky
neexistuje žádná podrobnější dokumentace, ze které by bylo možné zjistit
podrobnosti o provedených rekultivačních zásazích. Ani v případě archivovaných
rekultivačních projektů není žádná záruka, že projektované práce byly skutečně plně
realizovány. Rozlišení původu porostů tak bylo provedeno na základě dostupných,
nikoliv zaručeně spolehlivých literárních zdrojů, a také podle aktuálního stavu. U
následujících ploch nelze uvedený původ porostu stoprocentně ověřit: 17, 25, 41, 46,
47,

64,

1601–1603.

V případě

posledně

jmenovaných

ploch

1601–1603

(nejpokročilejší sukcesní stádia v OKR; stará část odvalu Lidice) existuje nákres
Havrlanta (1968), na kterém je v jejich prostoru vyznačen nálet. Svou fyziognomií
se velmi podobají starému porostu na odvalu Dolu Hlubina, který byl na základě
disponibilní literatury (Vašenda 1965, Havrlant 1980), konzultací s pracovníky OKD
a současného stavu považován za nejstarší náletový porost v OKR (Koutecká a
Koutecký 2006) a v němž byla následně nalezena evidentně uměle založená skupina
dřevin v pravidelném sponu. Sukcesní původ zmíněných porostů na odvalu Lidice je
však vzhledem k dostupným údajům a zdroji diaspor v bezprostředním okolí vysoce
pravděpodobný.
Z metodického hlediska je také významná otázka stanovení věku porostů. Ve
většině případů bylo stáří stanovováno na základě dřevních vývrtů ze vzorníků
hlavní úrovně. U rekultivačních výsadeb a porostů s výskytem kruhovitě pórovitých
dřevin, javorů a lípy lze stanovený údaj považovat za spolehlivý. V případě náletů
s dominantní břízou, která vytváří málo znatelné a někdy dokonce zdvojené
letokruhy, je přesnost měření nižší. Na základě srovnání více vzorníků z jedné
plochy se rozptyl hodnot obvykle pohyboval v rozmezí ± 3 roky.
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2. Botanická pozorování
Výsledky floristických mapování i fytocenologických výzkumů navazovaly na
práci Filipové (2007), která v letech 2002 – 2006 botaniky zpracovala 10 odvalů na
území města Ostravy. Spolu s jejími daty bylo na 21 odvalech (momentálně jich je
v OKR evidovaných 46) zaznamenáno v letech 2002 – 2010 celkem 500 druhů
vyšších rostlin, z čehož 103 druhů tvořily dřeviny. V obou pracích se potvrdilo, že
nejvíce zastoupenými čeleděmi na odvalech OKR jsou v současnosti Asteraceae,
Poaceae a Rosaceae, přičemž v druhovém spektru dominují c-strategové,
hemikryptofyty a dále pak mírně urbanofobní druhy, žijící v lokalitách, které jsou
velmi málo až středně ovlivněné lidskou činností (Filipová 2007). Obdobné bylo
i zastoupení nepůvodních druhů v ČR (22, resp. 23 %). Na výsypkách a odvalech
obecně vyniká zvláště vysoká invadibilita raných sukcesních stádií. Potvrzuje se tak
předpoklad, že nově vytvořená otevřená stanoviště v krajině vystavená sukcesi zvyšují
synantropizaci vegetace (Kovář 2003). Dominanty vývojově zralejších společenstev
jsou naopak tvořeny převážně domácími druhy (Prach a Pyšek 2001).
Jako velmi pozitivní zjištění lze označit fakt, že mezi konstantními druhy byla
zaznamenána jediná v ČR nepůvodní dřevina, a tou byl Quercus rubra. Znamená to, že
např. akát se vyskytoval v méně než 30 % snímků, zcela ojediněle byl pak zaregistrován
Acer negundo; Ailantus altissima se na sledovaných odvalech nevyskytoval vůbec.
V bylinném patře se z nepůvodních druhů jako konstantní uplatnil pouze Solidago
canadensis (zároveň i jako druh s největší frekvencí). Zlatobýl kanadský uvádí mezi
druhy s největší četností výskytu také Filipová (2007).
Syntézou obou prací byl získán aktuální (a současnosti asi nejúplnější) seznam
botanicky významných druhů na odvalech v OKR (tabulka 9), který byl navíc
doplněn dostupnými údaji z literatury (Koutecká a Koutecký 2006, Ševčík a kol.
2008).
Potvrdilo se, že odvaly mohou představovat z botanického hlediska cenné
lokality, které díky odlišnému georeliéfu i stanovištním poměrům obohacují
diverzitu zájmové oblasti, a to zdaleka nejen z pohledu botaniky (Gremlica 2007,
Dolný 2000b, Řehounek a kol. 2010 aj.).
Dalším významným aspektem je druhová diverzita. Filipová (2007) na základě
srovnání současného stavu se staršími údaji (Kilián 1968b, Kilián 1973)
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zaznamenala její pokles, za jehož možnou příčinu v souladu s Prachem (1985)
považuje vzrůstající pokryvnost dřevin, případně proces slučitelný s inhibičním
modelem sukcese (Conner a Slatyer 1977).
Tabulka 9: Seznam botanicky významných druhů na odvalech OKR. Doplněno o údaje Koutecké
a Kouteckého (2006), Filipové (2007) a Ševčíka a kol. (2008). § – druh chráněný dle vyhlášky

395/1992 sb.
Červený seznam
Betula obscura
Carex otrubae
Centaurium erythraea
Cephalanthera longifolia §
Cucubalus baccifer
Dianthus armeria
Dryopteris affinis
Epilobium dodonaei
Epipactis atropurpurea §
Epipactis helleborine
Hieracium bauhini
Chenopodium botrys
Listera ovata
Melica transsilvanica
Orthilia sekunda
Polystichum aculeatum
Pyrola rotundifolia
Verbascum blattaria

Procházka
(2001)
C2
C4a
C4a
C3
C4a
C4a
C3
C4a
C3
C4a
C2
C4a
C3
C4a
C2
C3

Sedláčková &
Plášek (2005)
C1
C3
C4
C2
C4
C3
C3
C4
C1
C4
C4
C3
C4
C1
C4
C4
C2
A2

Počet lokalit s
výskytem taxonu
4
1
3
3
3
3
2
většina odvalů
2
6
většina odvalů
2
5
1
6
4
2
1

Klesající trend počtu druhů bylinného patra ve fytocenologických snímcích se
vzrůstajícím věkem porostu byl zjištěn i v rámci této práce, přičemž druhově
nejpestřejší společenstva se vyskytovala v porostech starých 30 – 40 let. Za hlavní
determinant složení bylinného patra lze pravděpodobně považovat světelné poměry,
ovlivněné zvláště zápojem dřevin, a to i přes to, že mezi pokryvností dřevin a věkem
porostu signifikantní vztah prokázán nebyl. Pokryvnost stromového patra se
v rekultivačních výsadbách ve srovnání se sukcesí vzniklými porosty ukázala
průkazně vyšší, zatímco druhová diverzita naopak nižší. V nižších věkových
kategoriích jsou totiž hojně zastoupeny mladší rekultivační výsadby s kompaktním
zápojem, jež se při odhadu pokryvnosti neliší od výsadeb starších. Podobně i v
sukcesních porostech se až do pokročilého věku (i přes 50 let) hodnota pokryvnosti
příliš nemění, zvláště pokud se jako dominantní dřevina uplatňuje bříza. Pouze nejstarší
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spontánní nálety s pestrou dřevinnou skladbou mají srovnatelné hodnoty zápoje jako
rekultivační výsadby. Jejich počet je však zatím velmi omezený (5 fytocenologických
snímků), takže závislost pokryvnosti stromového patra na věku neovlivní natolik, aby
byla průkazná (ani na souboru omezeném na plochy sukcesního původu).
Vyšší druhovou diverzitu sukcesních porostů lze pravděpodobně vedle
příznivějších světelných poměrů přičítat i souběžnému výskytu vyznívajících
světlomilných druhů raných stadií a nastupující generace průvodců lesního prostředí.
Světlomilná garnitura naopak chybí v rekultivačních výsadbách, protože z bylinného
patra ustoupila ve fázi zapojených mladých kultur.
Současný stav sledovaných porostů tak potvrzuje závěry Hodačové a Pracha
(2003), kteří na příkladu severočeských výsypek prokázali, že nerekultivované plochy
vykazují

vyšší

druhovou

diverzitu

než

rekultivované.

Navíc,

vzhledem

k předpokládanému sukcesnímu gradientu (např. Slavíková 1986), se spontánně vzniklá
vegetace jevila jako vývojově pokročilejší. Výše uvedené lze konstatovat i přesto, že
Hodačová a Prach (2003) studovali převážně travino-bylinná společenstva, nikoliv
porosty dřevinné vegetace. Na odvalech v OKR navíc hraje podstatnou roli faktor
půdotvorného substrátu. Rozdíl v pedologických charakteristikách mezi karbonskou
hlušinou a např. souvkovými hlínami je totiž mnohem markantnější, než je tomu
v případě skrývkových zemin a rekultivačních překryvů na výsypkách v severních
Čechách. Zejména odlišná zrnitost, konkrétně obsah jemnozemě, pravděpodobně
představuje jednu z určujících vlastností podmiňujících rozdílné vegetační poměry na
těchto substrátech.
Z provedených analýz ekologických charakteristik vegetace vyplývá, že druhově
pestřejší společenstva vznikají v OKR na překryvech. Tento závěr však není možné
pokládat za obhajobu jejich využívání, protože takovéto hodnocení by přicházelo
v úvahu jen v kontextu potenciální vegetace, která se na obou substrátech může lišit
(holou bučinu ve srovnání s květnatou také nelze považovat ze méně cenné
společenstvo). Ve stejném kontextu pak musíme posuzovat i sukcesní zralost. Ta se sice
nyní na překryvech jeví vyšší, avšak pro vyhodnocení vzhledem k potenciálnímu stavu
(který však dosud není přesně znám) by bylo nutné zhotovit na překryvech dostatečný
počet fytocenologických snímků z nerekultivovaných ploch. Získat takový datový
soubor se však jeví jako velmi problematické, protože drtivá většina odvalů s porosty
dřevin na překryvech byla lesnicky rekultivována.
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Ponechání prosté hlušiny navíc zvyšuje stanovištní diverzitu krajiny. Jedná se totiž
o substrát, který se na Ostravsku, narozdíl od materiálu překryvů, prakticky
nevyskytoval (s výjimkou několika izolovaných karbonských výchozů) a podle
prezentovaných poznatků bude nejspíš v řadě případů hostit jiný typ vegetace.
Z hlediska dalšího vývoje vegetace na odvalech v OKR je potřeba počítat
s výraznými změnami fyziognomie spontánně vzniklých geobiocenóz, jež mohou
vést ke zmenšení rozdílů mezi samovolně vzniklými a uměle založenými porosty.
Hodnotíme-li aktuální sukcesní zralost odvalových společenstev na podkladě
velkého vývojového cyklu lesa (Míchal a Petříček 1999), pak lze konstatovat, že
nejstarší sukcesní porosty již opouštějí typ lesa přípravného a postupně se stávají
lesem přechodným s pestrým dřevinným patrem a příznivou prostorovou strukturou.
Podle současných poznatků lze tuto změnu očekávat mezi 50. a 60. rokem vývoje.
V horizontu dvaceti let tak do tohoto stavu dospěje velká část dnes hojných
třicetiletých březových náletů. S výjimkou porostů stanovištně nevhodných nebo
geograficky nepůvodních dřevin by přírodě blízký charakter mohly získat také
rekultivační výsadby, a to zvláště v případě, kdy o jejich dalším vývoji budou
rozhodovat hlavně sukcesní procesy.
V tomto kontextu se zdá reálný odhad Tishewa a Lorenze (2005), že ke vzniku
porostu klimaxových dřevin (DB, LP, KL) na antropogenních stanovištích střední
Evropy stačí přibližně 60 – 80 let a k vytvoření plně funkčního ekosystému 100 let
(Bradshaw 2000).
Mezi stanovištními faktory s velkým vlivem na průběh sukcese na odvalech se
v literatuře často zmiňuje orientace svahů ke světovým stranám a jejich sklon
(Stalmachová 1992, Havrlant a kol. 1967). V rámci mnohorozměrných analýz byly
tyto faktory hodnoceny pomocí komplexní proměnné „radiace“ (McCune a Keon
2002), která byla při CCA signifikantní. K jinému závěru však dospěla Filipová
(2007) a také Dvořáková (2008), jež se zabývala hlušinovými odvaly v Kladenském
revíru. Tento rozpor nejspíš vyplývá z povahy dat, kdy v posledně jmenovaných
studiích byl analyzován celý soubor fytocenologických snímků včetně otevřených
stanovišť, kdežto v rámci této práce pouze homogennější vegetace porostů dřevin.
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3. Taxační průzkum porostů
Dalším významným řešeným tématem byl taxační průzkum porostů.
V rozsahu, v jakém jsou tato měření předkládána v této disertační práci, nebyl podle
dostupných zdrojů na odvalech v OKR dosud proveden. Pro zhodnocení dosažených
výsledků tak chybí dostatečný objem srovnávacího materiálu.
Zjištěné hodnoty relativních bonit se převážně shodují s údaji z diplomové
práce autora (Koutecký 2004), kdy na základě orientační bonitace 20 – 30 let starých
porostů byl zjištěn mírně podprůměrný až nadprůměrný růstový potenciál dřevin.
Jako nejméně vitální byla tehdy i nyní hodnocena LP a za kvalitní lze také v obou
případech označit růst AK a TP. Výsledek bonitace dvou posledně jmenovaných
dřevin tak neodpovídá zjištěním Gerlicha a Kincla (1968), kteří na základě šetření z
roku

1965,

jež

bylo

realizováno

ve

dvou

prvorepublikových

výsadbách

v Ostravě, považují akát i topol pro hlušinové odvaly za neperspektivní.
Z hlediska půdotvorného substrátu se na základě středních hodnot stanovených
bonit jeví příznivěji překryvy. Protože bonitace proběhla na základě horní výšky, jež
je považována za parametr nezávislý na způsobu výchovy a zakmenění porostu
(Zach a kol. 1994), bylo by možné daný rozdíl přisuzovat stanovištním poměrům.
Avšak pro jednoznačné potvrzení takového závěru je nutné získat mnohem větší
datový soubor (tím spíš, že na homogenní výzkumné ploše VÚM na odvale Dolu
Michal se jako příznivější substrát jevila hlušina). Pro jeho pořízení je však nutné
alespoň 10 let počkat, protože v současnosti není v takto širokém druhovém spektru
k dispozici dostatek vhodných porostů, v nichž by měření bylo možno provést.
Ve srovnání se situací na výsypkách na Mostecku (Čermák a kol. 2002, ex
Bažant 2010) je růst prakticky všech sledovaných druhů na odvalech v OKR výrazně
lepší (v průměru 2,5 bonitního stupně). Na Mostecku nápadně hůře prosperují JS
a OL, tedy dřeviny náročné na vláhu. Příčinou těchto rozdílů tak mohou být úhrny
srážek, jež jsou v severočeských pánvích až o 50 % nižší než na Ostravsku (ČHMU
1961).
V tomto kontextu je velmi zajímavé obdobné pořadí úspěšnosti růstu
jednotlivých druhů, jež bylo zjištěno zvláště ve srovnání mosteckých výsypek
tvořených nadložními šedými jíly s odvaly v OKR. I přes výrazně odlišné klimatické
poměry jsou jednotlivé dřeviny na antropogenních substrátech sledovaných oblastí
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obdobně úspěšné. Hodnocení s prakticky stejným výsledkem lze navíc provést na
základě objemu dřevní hmoty. Porovnání nadzemní biomasy jednotlivých dřevin
v rekultivačních výsadbách ve věku 20 – 33 let uvádí ze Sokolovska Frouz a kol.
(2009). Podle daného parametru zjistil následující pořadí sledovaných dřevin:
sukcesní porost <BO<DB<LP<OL<MD, přičemž v OKR by toto pořadí ve 30 – 40
letých porostech vypadalo takto: sukcesní porost (BŘ)<DB<BO<OL<LP<MD. Zdá
se tedy, že uvedené druhy se z hlediska růstu na antropogenních lokalitách chovají
relativně konstantně. Svou roli však může hrát i porostní struktura, protože
prezentované výsledky vychází zvláště z kompaktních rekultivačních výsadeb
s vysokým zakmeněním.
V obou oblastech se nejlépe daří modřínu, který zvláště v OKR představuje de
facto jediný pro výsadby použitelný jehličnan. Na základě srovnání se staršími
měřeními (Havrlant 1968, Gerlich a Kincl 1968, Křemen 1985) se výsadby dalších
konifer, tj. BO, BOČ, SM a VJ, dnes jeví jako zcela neperspektivní (převážně došlo
k rozpadu sledovaných porostů). Příkladem může být kultura SM na odvale Dolu
Odra v Ostravě Přívoze, kde Havrlant (1968) uvádí výskyt zapojeného porostu bez
bylinného patra, kdežto dnes se zde nachází pouze 5 soliterních odumírajících
jedinců smrku.

4. Diferenciace potenciálního stavu geobiocenóz
Při realizaci rekultivací by měly v dřevinné skladbě figurovat zvláště domácí
stanovištně vhodné druhy. Z tohoto důvodu byl vypracován návrh na aplikaci
geobiocenologické typologie (Zlatník 1976, Buček a Lacina 1999) na hlušinových
odvalech, jakožto objektivního rámce pro provádění zásahů v krajině (Buček
a Lacina 1999). Diferenciace skupin typů geobiocénů byla provedena intuitivní
metodou, protože současná heterogenita společenstev na odvalech, neumožňuje
využití objektivních metod zpracování dat pro tento účel. Pokusně byla aplikována
byla metoda TWINSPAN (Hill 1979) v prostředí programu JUICE (Tichý 2002),
avšak vytvořené clustery odpovídaly pouze některým typům aktuální, nikoliv však
předpokládané potenciální vegetace. Úspěch za současné nízké typologické
vyhraněnosti porostů nemohl přinést ani opačný přístup, tedy cílené rozdělení
datového souboru do skupin podle předpokládané klasifikace a jejich následné
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hodnocení pomocí synoptických tabulek (opět v programu JUICE). Protože nově
formovaná společenstva představují výsledek primární sukcese (mnohdy v raném
vývojovém stádiu) na alochtonním půdotvorném substrátu bez možnosti srovnání
s již zralými ekosystémy, je třeba navržený koncept považovat za předběžný,
s předpokladem jeho upřesnění v budoucnu.
To je také jedním z důvodů proč bylo vymezeno pouze pět STG a jedna
jednotka přechodná. Hlušinové odvaly velmi pravděpodobně budou typologicky
pestřejší, nicméně na úrovni současného poznání by podrobnější diferenciaci nebylo
možné řádně definovat, a tím by klesla i praktická použitelnost tohoto návrhu. Pro
její zvýšení bylo také uvedeno zařazení do jednotek typologického sytému ÚHÚL
(Plíva 1987).

5. Problematika rekultivací
S blížícím se útlumem těžby v OKR (dosud platí horizont roku 2030) je pořád
aktuálnější otázka podoby a budoucího využití dnes devastovaných pozemků.
V současnosti v koncepcích sanačně-rekultivačních staveb probíhají pomalé,
nicméně velmi významné změny, podmíněné zvláště zlepšenou komunikací odborné
veřejnosti

s těžebními

organizacemi,

a

také

aktivnější

rolí

státní

správy

a samosprávy v celém procesu. Právě státní správa má v průběhu územního
a stavebního řízení možnost zásadně zasahovat do navrhovaných rekultivačních
projektů. Případná pasivita obecních úřadů, anebo územní nevyjasněnost vedoucí
k chybnému stanovení rekultivačních cílů, jsou nyní asi největšími překážkami
v celém procesu. Je totiž zcela přirozené, že prioritou důlních podniků je těžba uhlí
a nikoliv utváření pestré krajiny s vysokou společenskou hodnotou.
Rekultivační praxe se stále drží postupů prověřených několika desetiletími
zkušeností, přičemž více či méně reaguje na podněty biologicky zaměřené odborné
veřejnosti, která stále více prosazuje spontánní sukcesi jakožto plnohodnotnou
alternativu pro obnovu devastovaných ploch (Prach a Pyšek 2001, Hodačová a Prach
2003, Prach a kol. 2009). Výhodou a zároveň i velkým handicapem sukcese je fakt,
že nic nestojí. V současné době, kdy se připravuje mnohamiliardová zakázka na
likvidaci starých ekologických zátěží, je zřejmé, že na provádění rekultivačních
prací budou nemalé finanční prostředky, u kterých bude snaha je proinvestovat.
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V průběhu 90. let, kdy se formoval vědní obor ekologie obnovy, byl
propracován koncept řízené sukcese založený na respektování a akcelerování
spontánních přírodních procesů (Luken 1990, Jochimsen 1991, Prach a kol. 2008)
a v praxi se ukázal jako vhodná rekultivační metoda (Jochimsen 2001). Jeho plné
uplatnění v podmínkách ČR by však vyžadovalo nejen zásadní změnu rekultivačních
postupů, ale také jiná měřítka úspěšnosti rekultivace (stejnověká prosperující
rekultivační kultura by musela být ve srovnání s bohatě strukturovaným, avšak
rozvolněným náletem, vnímána negativně).
Možným řešením, které spojuje jak praktické zkušenosti rekultivační praxe,
tak i výhody spontánní sukcese, by mohl být koncept „iniciované sukcese“. Jako
nejcennější se v rámci OKR jeví 70 let starý smíšený porost na odvalu Dolu
Hlubina, jehož vznik byl s velkou pravděpodobností podmíněn rekultivačním
zásahem, avšak na jeho dalším vývoji se podílely výhradně přirozené procesy.
Nabízí se proto možnost provést šetrnou biologickou rekultivaci ve formě výsadby
stanovištně i geograficky vhodného sadebního materiálu (voleného na základě
typologického průzkumu), jejíž výsledek by byl ponechán samovolnému vývoji.
K vylepšování by se přistupovalo jen při výrazných ztrátách, takže doplnění kultury
by záviselo hlavně na intenzitě spontánního náletu. Mohla by tak vzniknout bohatě
strukturovaná a druhově pestrá společenstva plnící všechny společenské zájmy, a to
i z hlediska biodiverzity. Nespornou výhodou takového přístupu by byl fakt, že
rekultivační pracoviště by stále aplikovala postupy, které rutinně ovládají, přičemž
by bylo možné účelně investovat prostředky, jež s největší pravděpodobností budou
k dispozici. Zároveň by se jednalo o variantu sice dražší než spontánní sukcese, ale
za to výrazně levnější než v současnosti realizované projekty s cenou okolo 2 mil Kč
za hektar.
S výše uvedeným souvisí také problematika využívání rekultivačních
překryvů. Již v 60. letech bylo zjištěno, že návoz zeminy o mocnosti menší než
30 cm se na růstu dřevin projevuje negativně. Příkladem může být rekultivovaná
plocha na odvalu Lidice, kde začátkem 60. let došlo na pokusné výsadbě do příliš
mělkého překryvu k totálnímu úhynu sazenic (Havrlant a kol. 1967). Stejní autoři již
tehdy s poukazem na ekonomickou stránku doporučili provádět výsadby do prosté
hlušiny. Přesto se užívání překryvů stalo standardní součástí rekultivačních postupů.
V současné praxi, díky nedostatku překryvných zemin a snaze minimalizovat
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náklady, se často navážejí jen v malé tloušťce, tj. 15 – 20 cm (Beneš 2003), čímž
jejich aplikace pozbývá svůj hlavní smysl (snížení ztrát po výsadbě). Výsledky
provedených analýz sice překryvy převážně preferovaly (i když interpretace
zjištěných hodnot nebyla v žádném případě jednoznačná), nicméně se jednalo
o návozy zemin o dostatečné mocnosti. Za současných podmínek je jejich
automatické používání neopodstatněné.
S ohledem na zakládání rekultivačních výsadeb je zarážející fakt, že za 50 let
provádění rekultivací nebyla v OKR založena specializovaná školka produkující
kvalitní a podmínkám přizpůsobený sadební materiál (Beneš 2003).
Velkým a dlouhodobým problémem (nejen) v OKR je tlak zvěře na založené
kultury i spontánní nálety. V současnosti používané repelenty jsou jako ochrana
nedostatečné, takže jediným potenciálně účinným řešením je stavba oplocenek.
K jejich budování nebylo v minulosti přistupováno z důvodu rychlé destrukce
v důsledku nelegálního sběru kovů (OKD Rekultivace in verb.). Pět let stará a stále
funkční oplocenka na odvale Dolu Hedvika však ukazuje, že toto řešení je
proveditelné a vhodné.
Jak ukázala i tato studie, spontánní sukcese je plnohodnotnou alternativou
k umělým zásahům a měla by mít v průběhu sanací a rekultivací mnohem větší
prostor (Prach a kol. 2009). Podle Pracha (2010) je možné na Ostravsku ponechat
samovolnému vývoji až 90 % antropogenních lokalit. I na základě prezentovaných
poznatků lze jako reálný přijmout koncept Pracha a Hobbse (2008), kteří provádění
rekultivací považují za opodstatněné na stanovištích s vysokou úrovní stresu (např.
na toxických substrátech), nebo naopak na lokalitách extrémně produktivních, které
jsou charakteristické náchylností ke vzniku nitrofilních společenstev (např. porostů
Urtica dioica). Většinu odvalů v OKR by tak bylo možné ponechat bez zásahu,
protože stanovištní poměry na nich jsou převážně příznivé.
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13 Závěr
Cílem předkládané disertační práce bylo na základě rozboru fytocenóz
a taxačního průzkumu ve starších porostech dřevin posoudit současný stav vegetace
na hlušinových odvalech v OKR. Hodnoceny byly zejména rozdíly mezi
spontánními nálety a rekultivačními výsadbami (tedy původem porostu), přičemž
byl sledován také vliv půdotvorného substrátu (karbonské hlušiny a rekultivačních
překryvů). Základními hodnotícími kritérii byla druhová diverzita, sukcesní zralost
vyjádřená ekologickými charakteristikami druhů a relativní bonita dřevin.
Výzkum byl proveden na 16 odvalech v OKR, přičemž na 8 z nich zahrnoval
podrobné botanické šetření a na ostatních cílený sběr dat na vybraných plochách
s dřevinnou vegetací starší třiceti let. Objem provedených prací čítal celkem
8 floristických soupisů, 185 fytocenologických snímků a 54 taxačních ploch, na
nichž byly změřeny 3824 stromy.
Fytocenologická
i mnohorozměrnými

data

byla

statistickými

následně
analýzami

zpracována
a

jednorozměrnými

vyhodnocena

vzhledem

ke

sledovaným parametrům. Podle původu porostů a půdotvorného substrátu byly
posuzovány i výsledky taxačních měření.

1. Výsledky botanických průzkumů
Na všech sledovaných územích byly zaznamenány 463 druhy vyšších rostlin
z 69 čeledí, z čehož 99 druhů tvořily dřeviny. Pestrá skladba dřevin je zejména
důsledkem rekultivačních výsadeb.
Ve flóře sledovaných lokalit byla zjištěna řada botanicky významných druhů,
z nichž některé se dokonce mimo odvaly na Ostravsku prakticky nevyskytují.
K zajímavým

nálezům

patří

Polystichum

aculeatum,

Pyrola

rotundifolia,

Chenopodium botrys, Epipactis atrorubens nebo Cephalanthera longifolia. Potvrdilo
se, že odvaly mohou představovat z botanického hlediska cenné lokality, které díky
odlišnému georeliéfu i stanovištním poměrům obohacují diverzitu zájmové oblasti
(Gremlica 2007, Dolný 2000b, Řehounek a kol. 2010 aj.).
V rámci souboru 185 fytocenologických snímků patří mezi nejčastěji
zaznamenané druhy Acer pseudoplatanus, Fraxinus
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excelsior, Betula

pendula,

Quercus robur, Calamagrostis epigejos, Poa nemoralis, Tilia cordata, Taraxacum
sect. Ruderalia, aj.

2. Výsledky statistických analýz
Statistické analýzy byly zpracovány na souboru 132 fytocenologických
snímků z porostů dřevinné vegetace v programech CANOCO for Windows
(ter Braak a Šmilauer 2002) a STATISTICA 9. Z hlediska hlavních sledovaných
faktorů (původ porostu a půdotvorný substrát) se ukázalo, že rozdíl mezi překryvem
a hlušinou je signifikantní. Srovnání rekultivovaných a nerekultivovaných ploch se
díky pestré druhové skladbě starších sukcesních stádií projevilo jako statisticky
nevýznamné, avšak proměnná „bříza“, reprezentující mladší náletové porosty,
signifikantní byla, přičemž vysvětlovala největší podíl variability.
Z výsledků jednorozměrných analýz vyplývá, že sukcesně pokročilejší
a druhově bohatší je náletová vegetace, kdežto při srovnání půdotvorných substrátů
vynikají vyšší druhovou diverzitou a vyvinutějšími společenstvy rekultivační
překryvy. Rozdílný průběh tvorby fytocenóz na hlušině a překryvech je nejspíš
podmíněn odlišným obsahem jemnozemě. Ponechání hlušiny bez překryvu zvyšuje
stanovištní diverzitu krajiny, protože se jedná o substrát, který se na Ostravsku na rozdíl
od materiálu překryvů přirozeně téměř nevyskytuje.
Za hlavní determinant složení bylinného patra lze pravděpodobně považovat
světelné poměry, ovlivněné zvláště zápojem dřevin. Pokryvnost stromového patra se
v rekultivačních výsadbách ve srovnání se sukcesemi porosty ukázala průkazně
vyšší, zatímco druhová diverzita naopak nižší. Současný stav sledovaných porostů
tak potvrzuje závěry Hodačové a Pracha (2003), kteří na příkladu severočeských
výsypek prokázali, že nerekultivované plochy hostí druhově bohatší fytocenózy než
rekultivované.
Z hlediska dalšího vývoje vegetace na odvalech v OKR je potřeba počítat se
změnami fyziognomie společenstev, jež mohou vést ke zmenšení rozdílů mezi
samovolně vzniklými a uměle založenými porosty. V rámci velkého vývojového
cyklu lesa (Míchal a Petříček 1999) tak nejstarší sukcesní porosty opouštějí typ lesa
přípravného a postupně se stávají lesem přechodným. Podle současných poznatků
lze tuto změnu očekávat mezi 50. a 60. rokem vývoje.
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3. Taxační průzkum porostů
Z hlediska půdotvorného substrátu se na základě středních hodnot stanovených
bonit jeví příznivěji překryvy. Tento závěr se však nepotvrdil na výzkumné ploše
VÚM na odvale Dolu Michal, kde mírně lepší růstový potenciál vykazovaly dřeviny
na hlušině. Jako nejúspěšnější dřevina se na odvalech jeví akát a modřín, zatímco
nejnižšího růstového potenciálu dosahuje lípa.
Vzhledem k situaci na Mostecku (Čermák a kol. 2002, ex Bažant 2010) je růst
prakticky všech sledovaných druhů na odvalech v OKR výrazně lepší (v průměru
2,5 bonitního stupně), přičemž na substrátu šedých jílů bylo zaznamenáno obdobné
pořadí úspěšnosti druhů jako v OKR. Obdobné výsledky přineslo i srovnání na
základě objemu dřevní hmoty v OKR a nadzemní biomasy na Sokolovsku (Frouz
a kol. 2009). Příčinu lze hledat v objemu srážek, které jsou v severních Čechách ve
srovnání s Ostravskem až o 50 % nižší.

4. Problematika rekultivací
Za účelem optimalizace prováděných zásahů byla také navržena aplikace
geobiocenologického systému (Zlatník 1976, Buček a Lacina 1999) v podmínkách
hlušinových odvalů v OKR. Diferencováno bylo 5 skupin typů geobiócénů a jedna
jednotka přechodná. Praktický význam má zejména vymezení potenciální a tedy
i optimální druhové skladby porostů.
Studie prokázala, že spontánní sukcese může být plnohodnotnou alternativou
k rekultivacím a měla by být při obnově devastované krajiny více využívána.
S blížícím se útlumem těžby v OKR (dosud platí horizont roku 2030) je stále
aktuálnější otázka podoby a budoucího využití dnes devastovaných pozemků.
V současnosti v praktické realizaci sanačně-rekultivačních staveb probíhají pomalé,
nicméně velmi významné změny, podmíněné zvláště zlepšenou komunikací odborné
veřejnosti s těžebními organizacemi a také aktivnější rolí státní správy a samosprávy
v celém procesu. Případná pasivita obecních úřadů anebo územní nevyjasněnost
vedoucí k chybnému stanovení rekultivačních cílů jsou nyní asi největšími
překážkami v celém procesu.
Za úspěšně rekultivované nechť je považováno takové území, kde si ani
přírodovědec není jistý, jestli právě studuje výsledek sukcese, nebo rekultivačních
prací. Přejme si, aby takových lokalit bylo v naší krajině co nejvíce.
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Summary
An evaluation of the current state of vegetation, especially mature stands, on
spoil heaps of OKR based on analysis of plant communities and dendrometrical
measurements was the objective of this dissertation. A biodiversity and succession
advancement of spontaneous vegetation and reclamation plantings was compared. A
special attention was given to the soil substrate especially to waste rock and
reclamation top soils influence on variables studied. A total of sixteen spoil heaps
were investigated; half of which were subjected to a detailed botanical survey and
the rest to a targeted data collection in selected areas of stands older than 30 years.
A volume of work totalled 8 floristic lists, 185 phytocenological relevés and
54 plots, where 3824 trees were measured. Also a research area of VÚM on spoil
heap of Michal Mine was involved as a studying area. A phytocenological data were
then analysed using univariate and multivariate statistics and evaluated with regard
to parameters studied. A processing of dentrometrical data consisted mainly in
evaluation of tree growth potential based on determination of relative growth class.

1. Botanical survey
A total of 463 species of vascular plants belonging to 69 families were
recorded. 98 species were wooded plants. A diverse wooded plant community is a
consequence of a reclamation planting in the first place.
Among the plants discovered in the studied locations a number of
scientifically important species were discovered. Some of them do not even occur
anywhere in Ostrava region but on the spoil heaps. The examples of the interesting
finds are Polystichum aculeatum, Pyrola rotundifolia, Chenopodium botrys,
Epipactis atrorubens and Cephalanthera longifolia. It confirmed that from a botanical
point of view spoil heaps can be valuable ecosystems enriching a diversity of the
region thanks to a different geomorphological relief and site conditions (Gremlica
2007, Dolný 2000b, Řehounek et al. 2010, and others).
The programmes CANOCO for Windows (Braak and Šmilauer 2002) and
STATISTICA 9 were used for statistical analyses of a set of 132 phytocenological
relevés of stands. Results indicated that plants‘demand on nutrients and light
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represented the main gradients in the data. Regarding the main factors examined the
origin of the stand and the type of soil substrate, the difference between waste rock
and reclamation top soil was significant. The origin of the stands, planted or
developed naturally, was not a significant factor due to high diversity of plant
communities at advanced stage of succession.
Results of univariate analyses indicated that naturally regenerated plant
communities were more advanced in succession development and they had higher
species diversity than planted stands. When comparing soil substraites only, reclaimed
soils exceeded waste rocks in species diversity and succession advancement. Different
progress of plant community evolution on waste rocks and reclaimed location is
probably caused by different content of fine soil particles. Leaving waste rock without a
top soil enhances diversity of habitats in the landscape because it is a substrate which
almost does not occur in Ostrava region naturally.
Light conditions which are influenced mainly by a canopy closure, were the
main determinant of herb layer species composition. Tree cover density was decisively
higher in reclaimed and afforestaited areas than in areas regenerated naturally.
However, species diversity was lower in planted areas than in the natural ones.
Therefore the current condition of stands studied confirmed findings of Hodačová and
Prach (2003) who ascertained that non-reclaimed locations support more diverse
plant communities than reclaimed areas.
In the subsequent development of the vegetation on the spoil heaps in OKR a
change of plant communities’ physiognomy leading to smaller differences between
planted and natural stands is expected. In terms of the large forest development
cycle (Míchal a Petříček 1999) the oldest naturally developed stands on spoil heaps
progress from a preparatory forest to a transitional forest. According to our current
state of knowledge we can expect the change to happen at the age of between 50 and
60 years.

2. Dendromatrical survey
Reclaimed top soils support stands of higher average growth potential than
non-recultivated substrates. However, the conclusion was not confirmed on a field
research site on a spoil heap of Michal Mine where stands on waste rocks showed
slightly higher growth potential than stands on top soil. In general a growth potential
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of trees on spoil heaps in OKR ranged from slightly below country‘s average to
above the average. Fraxinus, Larix, Alnus and Populus were the best growing
species. Tilia trees grew the least. Betula was the most widely represented species.
Its growth was average.
Compared to the documented conditions of vegetation of spoil heaps in the
Most region (Čermák et al. 2002, ex Bažant 2010) the growth of practically all
studied species on waste rocks in OKR was significantly higher (in average 2,5
growth potential classes higher). Moreover the study revealed a similar ranking of
tree species success on a grey clay substrate as it was in OKR. Also a comparison of
a wood mass in OKR and an above ground biomass in the Sokolov region (Frouz et
al. 2009) gave similar results.

3. Reclamation
The study indicated that a spontaneous succession can be a full-valued
alternative to the reclamation planting and that it should be used for a restoration of
a devastated land more. Considering the big amount of financial resources that are
going to be available for reclamations it would make sense to act according to a
concept of „Initiated succession“. In practice it would mean doing a biological
reclamation and then leaving the ecosystem to develop spontaneously. It would
allow creation of well structured, rich plant communities with positive
characteristics due to not only reclamation but also succession.
For

optimization

of

reclamation

interventions

an

application

of

geobiocenological system (Zlatník 1976, Buček and Lacina 1999) was proposed for
the spoil heaps in OKR. The main goal was to ascertain the potential thus optimal
tree species composition.
Only such area should be considered reclaimed successfully where even a
naturalist is not sure whether he is studying a result of reclamation or natural
succession. I wish we have as many such exemplary areas as possible.
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Přílohy:
1. Floristické soupisy
2. Diagnostické, konstantní a dominantní druhy
3. Taxační charakteristiky porostů
Tabulka 10: Relativní bonity hlavních a přimíšených dřevin
Tabulka 11: Relativní bonity dřevin na Mostecku
Tabulka 12: Taxační parametry porostů na výzkumných plochách
Tabulka 13: Taxační parametry porostů – hlavní a přimíšené dřeviny
Tabulka 14: Relativní bonity dřevin na výzkumné ploše VÚM
Tabulka 15: Relativní bonity dřevin na ploše VÚM (půdotvorný substrát)
4. Fytocenologické snímky
Tabulka 16: Hlavičková data
5. Fotodokumentace
6. Mapové přílohy
7. GPS souřadnice výzkumných ploch
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