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Abstrakt 

Předložená diplomová práce se zabývá vývojem zalesnění a rekultivací v oblasti 

Krušných hor. Dále znalostním dotazníkovým šetřením, které se vztahuje 

k problematice studované oblasti. Znalostní dotazníkové šetření určené pro studenty 

středních škol a vyššího stupně gymnázia je zaměřeno na všeobecné znalosti o pohoří, 

o problematice vývoje zalesnění a dřevinné skladbě Krušných hor, na schopnost 

studenta vymezit pojem rekultivace, orientovat se ve fázích a typech rekultivace  

a v neposlední řadě na přehled studentů o zrekultivovaných plochách v jejich okolí.  

 

Na základě výsledků vyplývajících ze znalostního dotazníkového šetření jsem vytvořila 

výukové CD, které je také součástí této diplomové práce. Výukové CD je zaměřeno na 

základy studované problematiky a může sloužit vyučujícím jako pomůcka v semináři 

z biologie, z environmentální výchovy nebo v biologickém kroužku. Další součástí této 

diplomové práce je výukový projekt s názvem „Okolí mé krajiny.” Výukový projekt je 

určen pro studenty středních škol a vyššího stupně gymnázia.  

Klíčová slova: Krušné hory, vývoj zalesnění, rekultivace, znalostní dotazníkové šetření, 

dřevinná skladba, výukové CD, výukový projekt. 
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Abstract 

Development of forestation and landscape recultivation in Krusne 

Hory with usage of knowledgment project for secondary schools 

The submited dissertation talks about development of forestation and landscape 

recultivation in Krusne Hory, followed by questionaire, which is investigating the 

problems of studied region. This questionaire is intended for students from secondary 

and intermediate schools and is targeted not only for general knowledge about the 

Krusne hory mountains, but also for its wooden structure and development  

of forestation. Students should be able to define term of recultivation, orientate 

themselves in recultivation types and phases as well as have overview of already 

recultivated landscapes in their surrounding.  

 

On behalf of results from above questionaire I created the educational CD, which is also 

the part of my dissertation. This instruction CD includes all the problems from studied 

area and can serve as a seminar utility in biology lessons or environment training in 

biological seminar. The last part of my dissertation is an educational project called 

„Surrounding of my landscape.“ This project is determind for students from secondary 

and intermediate schools.  

Keyword: Krušné hory, development of forestation, recultivation, questionaire, wooden 

structure, educational CD, educational project. 
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1. Úvod 
 

Krušné hory prodělaly v posledních desetiletích nejrůznější změny. Na tváři této krajiny 

se podepsalo mnoho faktorů, od masivního osidlování oblastí až po báňskou a ostatní 

průmyslovou činnost. V současnosti mají pověřené společnosti tyto nevhodné zásahy do 

krajiny napravit formou rekultivace. Pomocí rekultivace vznikají nové krajinotvorné 

útvary jako výsypky, pole, louky, pastviny, lesy a vodní plochy, které navracejí krajině 

její původní účel. V Krušných horách jsou některé projekty ukončeny, jiné jsou ve stavu 

rozpracování a další čekají na zahájení. 

Problematika Krušných hor je neustále diskutovaným tématem, a proto si myslím, že by 

má diplomová práce mohla informovat skupinu lidí, kteří s ní nejsou tolik seznámeni. 

Pokud si vzpomenu na dobu, kdy jsem byla studentem gymnázia, tak musím 

konstatovat, že v žádném semináři nebo biologickém kroužku nebyla žádná hodina 

tomuto tématu věnována. Pomocí této diplomové práce jsem chtěla tuto problematiku 

nastínit a ověřit do jaké míry jsou o této problematice informováni současní studenti 

středních škol a vyššího stupně gymnázia v oblasti Krušných hor. Mají-li přehled nejen 

všeobecný, ale také o vývoji a událostech, které jsou spjaty s utvářením krajiny, ve které 

žijí. Zda vůbec vědí, jaké zrekultivované plochy navštěvují nebo mají možnost 

navštívit.  

K mé diplomové práci se vztahuje několik cílů. 

o Charakterizovat oblast Krušných hor, zpracovat vývoj zalesnění a rekultivace. 

o Zpracovat a graficky vyhodnotit znalostní dotazníkové šetření z oblasti 

studované problematiky pro žáky středních škol a vyššího stupně gymnázia. 

o Vytvořit výukové CD na základě výsledků znalostního dotazníkového šetření. 

o Zpracovat a ověřit výukový projekt k dané problematice pro žáky středních škol 

a vyššího stupně gymnázia. 
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2. Teoretická část 

2.1 Obecná charakteristika oblasti Krušných hor 

2.1.1 Přírodní podmínky 

Krušné hory můžeme rozdělit na tři části – jihozápadní, střední a severovýchodní. 

Každá část má odlišnou nadmořskou výšku a reliéf. K jihozápadní části se vztahuje 

Klínovecká oblast, ve které jsou nejvyššími body (Klínovec – 1 243 m, Špičák –  

1 115 m a na Německé straně Fichtelberg – 1 214 m). Dále se k této části vztahuje 

Jindřichovická plošina. Ta je od Klínovecké oblasti oddělena zlomovými svahy  

a výraznými údolími.  

Střední část Krušných hor dosahuje výšek 750 – 900 m n. m. Tato náhorní plošina byla 

rozlámána tektonickými silami na menší kry, které se vyzdvihly podél zlomových linií 

na rozdílnou výškovou úroveň a vzájemně byly odděleny svahy zlomového původu. 

Severovýchodní část je nejnižší a v náhorní části i nejplošší. Hlavní svah je příkrý  

a rozřezaný krátkými, hlubokými údolími. Rozloha podkrušnohorské oblasti činí  

2 276 km2 a zaujímá necelá 3 % (78 887 km2) území ČR (SLODIČÁK a kol., 2008).  

2.1.2 Geologické a geomorfologické podmínky 

Většina území Krušnohorského krystalinika (saxothuringikum, neboli sasko-durynská 

kra) se nachází severozápadně od ČR. V České republice je součástí saxothuringika - 

krušnohorská jednotka, krušnohorský pluton, durynsko-vogtlandské paleozoikum  

a výchozy metamorfních jednotek v oblasti oherského riftu. Zasahují sem západní 

výběžky České křídové pánve. Soustavu tvoří Krušnohorská hornatina se Smrčinami, 

Krušnými horami a Děčínskou vrchovinou. Dále Karlovarská vrchovina se 

Slavkovským lesem a Tepelskou vrchovinou a Podkrušnohorské pánve (Chebská, 

Sokolovská, Mostecká). Tyto pánve jsou lemovány vyvřelinami Doupovských hor  

a Českého středohoří. Jednotlivé části Krušnohorské soustavy procházely společným 

geologickým vývojem. Přesto je jejich povrch v současnosti velmi rozmanitý.  

V prvohorách, během variského vrásnění, došlo k vytvoření pohoří. Skládalo se 

z přeměněných hornin, tj. šedé a červené ruly, svory, fylity, aj. Na povrch začaly 
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pronikat hlubinné vyvřeliny, tzv. karlovarský žulový masív. V období mladší křídy  

a třetihor došlo k narušení souvislé klenby a vytvoření zlomu. Podkrušnohorský zlom 

vedl od jihozápadu k severovýchodu. Podél tohoto zlomu byly vyzdviženy Krušné hory. 

Postupně docházelo k vertikálním pohybům jednotlivých ker. Krušné hory se tak staly 

příkladem kerného pohoří. Krušné hory jsou vyplněny proterozoickými metamorfity 

(svory, ruly), ale také magmatity - žuly, čediče (BIRNER, PÁV, 1981). 

Krystalinikum je vyplněno i rudnými žilami řady nerostů (fluorit, baryt, křemen). 

V minulých stoletích byla významná těžba rud v Krušnohoří (např. Měděnec, Hora sv. 

Kateřiny, Krupka, Cínovec), (VRÁBLÍKOVÁ a kol., 2008). 

Nejzápadnější jednotku Čech tvoří Ašská vrchovina, která je součástí Smrčin. 

Vrchovina je tvořena žulou a fylity. Pohoří je členěné údolími, která se táhnou z pánví 

až k vrcholové náhorní plošině. Na západě začínají Krušné hory Nejdeckou vrchovinou 

a Krajkovskou pahorkatinou, do kterých zasahuje karlovarský žulový masív. Dále 

směrem k severovýchodu postupuje Klínovecká hornatina, končící na styku 

s Děčínskou vrchovinou. Klínovecká hornatina je z geologického hlediska velmi pestrá, 

tvořená např. rulou, žulou, fylity, svory, kvarcity. Na území této hornatiny se nachází 

nejvyšší bod Krušnohorské soustavy, Klínovec (1244 m). Klínovecká hornatina se dělí 

na menší části, tzv. planiny (Přísečnická, Loučenská a Cínovecká planina). V západní 

části Přísečnické planiny se nachází Velký Špičák (965 m) a ve východní části čedičová 

Jelení hora (994 m). V Loučenské planině jsou významnými vrchy Bouřňák (869 m)  

a Vrch tří pánů (874 m). Cínovecká planina uzavírá severovýchod Krušných hor.  

Podkrušnohorská oblast je na západě tvořena Chebskou pánví, která vznikla 

v třetihorách a je vyplněna usazeninami společně s vrstvami hnědého uhlí. Sokolovskou 

pánev vyplňují třetihorní sedimenty s uhelnými slojemi a vrstvami kaolínů. Podklad 

západní části tvoří fylity a ruly. Podkladem východní části jsou žuly. 
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V Mostecké pánvi nalezneme třetihorní a čtvrtohorní usazeniny. Pro tuto pánev, stejně 

jako Sokolovskou, jsou typické hnědouhelné sedimenty. 

Jižní oblast předtřetihorní krušnohorské klenby vyplňuje Slavkovský les s Tepelskou 

vrchovinou. Slavkovský les je jednou z oblastí, která byla člověkem zasažena 

minimálně, proto se stala vyhlášenou krajinnou oblastí. Na severozápadě je ohraničen 

svahy zlomového původu. Na jihozápadě zasahuje do Tachovské brázdy. Směrem  

na východ a jihovýchod přechází v Tepelskou vrchovinu. Nejvyššími body jsou Lesný  

(983 m) a Lysina (982 m), které jsou dokladem vyzdvižených ker. Střední část 

Slavkovského lesa je prostoupena rašeliništi, která jsou zdrojem minerálních pramenů 

mariánskolázeňské soustavy. Na severozápadě vznikly Svatošské skály tvořené žulou. 

Slavkovský les je tvořen karlovarským žulovým masívem a krystalickými břidlicemi 

(fylity, amfibolity, ruly, hadce), (BIRNER, PÁV, 1981). 

České středohoří a Doupovské hory zasahují do Krušnohorské soustavy jen okrajově. 

Oba celky jsou výsledkem neoidního vulkanismu Českého masívu. Rozsáhlejší částí  

je České středohoří, které z geomorfologického hlediska lze rozdělit na dvě části: 

severovýchodní - Verneřické a jihozápadní - Milešovské středohoří. Milešovská oblast  

je výsledkem erozně - denudačních procesů. Verneřická oblast je tvořena antecedentní 

erozí (VRÁBLÍKOVÁ a kol., 2008).  

2.1.3 Klimatické pom ěry  

Krušnohorská soustava se nachází v mírném vlhkém kontinentálním pásu, 

s převládajícím prouděním západního větru. Variabilitu počasí ovlivňuje oceán  

ze západní strany a kontinent z východní strany.  

Podle Quittovy klimatické klasifikace lze území rozdělit do tří základních oblastí: 

Chladná oblast CH (hřebeny Krušných hor, Milešovka) je charakteristická krátkým  

až velmi krátkým, mírně chladným, vlhkým až velmi vlhkým létem a dlouhým 

přechodným obdobím s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Dlouhou  

až velmi dlouhou zimou a dlouhým až velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

Mírně teplá oblast MT (svahy Krušných hor, Doupovské hory, většina Českého 

středohoří). Oblast je typická normálně dlouhým až mírně teplým a mírně suchým 
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létem. Normálně dlouhá zima je mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. Přechodná období, mírně teplé jaro a podzim, jsou krátká. Teplá oblast T  

(údolí Labe, Mostecká pánev, nejnižší část Českého středohoří). Charakterizuje ji teplé  

a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem  

a podzimem. Krátkou mírně teplou a suchou až mírně suchou zimou  

(VRÁBLÍKOVÁ a kol., 2008). 

Období s průměrnou teplotou menší než 10°C trvá zhruba 140 dní, ve hřbetních 

oblastech do 120 dní. Průměrný roční počet srážek je 800 – 1200 mm. Vlivem 

odlišného proudění se v pánvích velmi často vyskytují inverze. Před vypuknutím imisní 

kalamity byly lesní porosty ničeny především větrem a námrazou. V období postupného 

zalesňování v extrémně imisních oblastech vzrůstal počet poškozených dřevin. Vliv 

 na to měly pozdní nebo časné mrazy, teplotní výkyvy v zimním období, zimní 

transpirace dřevin a narušení zásobování dřevin vodou (SLODIČÁK a kol., 2008).  

Největší námrazy se tvoří v oblastech, které zaujímají polohu 650 - 900 m n. m.,  

a to při jihovýchodním větru. V Krušných horách způsobují námrazy mnohem větší 

poškození než sníh. Díky nadmořské výšce hřebene je výskyt mokrého sněhu ojedinělý 

narozdíl od nižších poloh. V této oblasti poškozuje sníh nejčastěji porosty s prvním 

nebo druhým věkovým stupněm. A pokud je vhodná výchova porostů, nedochází  

k  zásadnímu ohrožení jejich existence. V druhé polovině dvacátého století měly 

významný vliv na abiotické poškození meteorologické faktory společně s imisemi. Dnes 

je však jasné, že imisní zatížení bylo rozhodujícím faktorem, který zapříčinil rozsáhlá 

poškození. Během období postupného zalesňování extrémních imisních holin narůstal 

význam mrazového poškození dřevin [1]. 

2.1.4 Hydrologické pom ěry 

Nejdůležitější řekou protékající Krušnohorskou soustavou je Labe. 

V chomutovsko – ústecké oblasti protéká řeka Ohře. Ohře je 2. největší řekou 

Ústeckého kraje. Bílina je jednou z nejvíce znečištěných řek. Svůj název obdržela podle 

svého původního bílého čistého vzhledu. Bílina se vlévá do řeky Labe v Ústí nad 

Labem. Od roku 1960 se rozloha vodních ploch zvýšila více jak o 80 %. Zásluhu na tom 
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mají vzniklé vodárenské nádrže a postupné zatápění zbytkových jam po hnědouhelné 

těžbě v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. 

Stojaté vody zahrnují rybníky, nádrže, sníženiny po hlubinné těžbě a zatopené 

povrchové lomy. K důležitým odtokovým nádržím patří Písečnice a Fláje. 

Z průmyslového hlediska jsou nejvíce využívány vodní nádrže Nechranice a Kadaň. 

Podzemní vody byly v pánevních oblastech ovlivněny důlní činností. Vlivem 

geologické stavby Krušných hor se vytvořily prameny minerálních vod. Jednou 

z nejvíce známých minerálních oblastí jsou Teplice. Vodní cykly v jižní, pánevní oblasti 

Krušných hor jsou narušeny vlivem povrchové těžby, velkoplošných externích výsypek, 

antropogenními zásahy do území i vegetace. Přirozená dynamika povrchových  

i podzemních vod byla narušena díky odstranění vegetace. Na rozvrácení vodních cyklů 

se také podílela přirozená sukcese (VRÁBLÍKOVÁ a kol., 2008). 

2.1.5 Půdní pom ěry 

Půdy na území Krušných hor jsou velmi rozlišné, podíl na tom mají reliéf, klimatické 

podmínky a antropogenní činnost. V této oblasti se nacházejí rezivé půdy, podzoly, 

kambizemě a organozemě. V pánvi se vyskytují kambizemě a pararendziny. Místy se 

vyskytují černozemě a smonice na třetihorních jílech. Černozemě a smonice řadíme 

mezi velmi úrodné půdy. Nivní půdy se nacházejí podél toků Labe a Bílina. České 

středohoří je tvořeno hnědozemí a degradovanou černozemí. Okres Ústí nad Labem je 

oblastí s půdami kyselými až silně kyselými. Nejvyšší obsah draslíku v půdě se 

vyskytuje v okrese Most, nejméně se ho nachází v okrese Ústí nad Labem.  

Na Mostecku a Chomutovsku jsou půdy s vysokým obsahem vápníku, naopak nejméně 

je zastoupen v půdách na Ústecku. Ve všech okresech je vysoký až velmi vysoký podíl 

hořčíku v půdách, přesto ho nejvíce obsahují půdy na Chomutovsku (VRÁBLÍKOVÁ  

a kol., 2008). 

Produkce půd v oblasti náhradních porostů je na velmi nízké úrovni, přestože zde 

pozitivně působí chemické a biologické meliorace. Ve východní části Krušnohoří je 

dostatek živin a příznivé půdní podmínky na rozdíl od západní části. Vysoká depozice 
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kyselých látek a vysoké nároky na živiny mladých lesních porostů mohou v budoucnu 

zhoršit vlastnosti půd. Jejich vývoj je nutné neustále sledovat a provádět preventivně 

biologické i chemické meliorace. V jihozápadní části Krušnohoří je stav půd velmi 

vážný, a to se projevuje nízkým pH, chudším podložím, vyššími depozicemi  

pod dospělými smrkovými porosty, atd. Nedostatek hořčíku v půdě se projevuje 

především na zdravotním stavu dřevin v silně postižených oblastech. To se projeví 

žloutnutím a chřadnutím smrkových porostů [1]. 

2.1.6 Flóra 

V Krušných horách se vyskytuje oblast extrazonální horské květeny a vegetace,  

která se nazývá oreofytikum. Na území Karlovarska je rozšířená borovice lesní (Pinus 

sylvestris), líska obecná (Corylus avellana), smrk ztepilý (Picea abies) a dub (Quercus 

sp.). Z jihoalpinského refugia (útočiště) imigrovaly do této oblasti buk lesní (Fagus 

sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba). Alpinskými migranty je borovice kleč (Pinus 

rotundata), která se vyskytuje např. ve Slavkovském lese a v Chebské pánvi. 

Společenstva mochnových doubrav s dubem zimním (Quercus petraea), dubem letním 

(Quercus robur), habrem obecným (Carpinus betulus), lípou malolistou (Tilia cordata). 

V bylinném patře s bělozářkou větvitou (Anthericum ramosum), hrachorem černým 

(Lathyrus niger), srpicí barvířskou (Serratula tinctoria) a další se nacházejí např. 

v Doupovských horách. 

V Doupovských horách, kolem Lokte, ve Středním Poohří a v dalších oblastech se 

vyskytují především černýšové dubohabřiny. Ve stromovém patře převládá habr obecný 

(Carpinus betulus), lípa malolistá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur) aj. 

V podrostu rostou hájové druhy jako ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), hrachor 

jarní (Lathyrus vernus), svízel lesní (Galium sylvaticum), kokořík mnohokvětý 

(Polygonatum multiflorum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), kopytník evropský 

(Asarum europaeum) aj. Ve vyšším stupni bučin rostou kyčelnicovité porosty s bukem 

lesním (Fagus sylvatica), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jedlí bělokorou 

(Abies alba) a ojediněle smrk ztepilý (Picea abies) ve stromovém patře. V bylinném 

patře roste kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkatá (Dentaria 

bulbifera), svízel vonný (Galium odoratum) aj. Příkladem těchto porostů je Slavkovský 
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 les. Acidofilní bučiny, smrkové bučiny, acidofilní jedliny reprezentují v nižších 

nadmořských výškách bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), a to např. ve Slavkovském lese 

a ve Smrčinách. Pro nejvyšší polohy Slavkovského lesa a Krušných hor jsou 

charakteristické třtinové bučiny s autochtonním smrkem. 

Ve stromovém patře lužních porostů dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) a jasan 

ztepilý (Fraxinus excelsior). V keřovém patře se nachází střemcha obecná (Padus 

avium) a některé druhy vrb (Salix sp.). Tyto lesy jsou časté např. v Doupovských 

horách, ve Středním Poohří, ve Slavkovském lese, podél řek Teplé a Střely. 

Společenstvo olše šedé (Alnetum incanae) se nachází např. kolem Klínovce v Krušných 

horách. Společenstvo je charakteristické v chladných horských údolích na pravidelně 

nebo občas zaplavovaných půdách, většinou mokrých glejích. Ve stromovém patře roste 

olše šedá (Alnus incana) a vrba jíva (Salix caprea). Bažinné olšiny se vyskytují v NPR 

Soos. Největší plochy hadcových borů můžeme spatřit severně od Mariánských Lázní.  

Smrkový stupeň charakterizují třtinové smrčiny (Calamagrostio villosae-Piceetum)  

kapradinové smrčiny (Dryopterido dilatatae-Piceetum) aj. V krušných horách, 

Slavkovském lese a Smrčinách se zachovaly tzv. podmáčené smrčiny. Rohozcové 

smrčiny (Mastigobryo-Piceetum) jsou vyvinuty na rašelinných půdách. V jejich 

podrostu roste třtina chlupatá (Calamagrostis villosa), borůvka černá (Vaccinium 

myrtillus). V mechovém patře převažuje rohozec trojlaločný spolu s rašeliníkem 

Girgensohnovým (Sphagnum girgensohnii). Můžeme je spatřit např. v Krušných horách 

u Přebuzi, Břidlové, Jelení aj. Rašeliníkové smrčiny (Sphagno-Piceetum) jsou na 

rašeliništích se suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum) a třtinou chlupatou 

(Calamagrostis villosa). Mechové patro pokrývá rašeliník křivolistý (Sphagnum 

recurvum), ploník obecný (Polytrichum commune) a ploník tuhý (Polytrichum 

strictum). Tento typ smrčin můžeme najít ve Slavkovském lese např. v NPR Kladské 

rašeliny a v Krušných horách u Přebuzi, Horní Blatné, v NPR Božídarské rašeliniště u 

Mrtvého rybníka aj. V západních Čechách najdeme více typů rašelinišť. Největší plochy 

zaujímají Krušné hory a Slavkovský les.  
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V blízkosti vývěrů minerálních vod v Chebské pánvi, především v NPR Soos  

se vyskytují slanomilná společenstva. Charakteristickými v nich jsou např. sivěnka 

přímořská (Glaux maritima), sítina Gérardova (Juncus gerardii), kuřinka solná 

(Spergularia salina), hadí mor maloúborný (Scorzonera parviflora). Oligotrofní vody 

Ašského výběžku jsou jediným regionem v ČR, kde roste rdest rdesnolistý 

(Potamogeton polygonifolius). V Krušných horách a Doupovských horách se vzácně 

zachoval např. úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), porosty skřípiny lesní (Scirpus 

sylvaticus), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) a kosatec sibiřský (Iris sibirica), 

(ZAHRADNICKÝ a kol., 2004). 

 Z přírodovědeckého hlediska je cenným územím Slavkovský les. Ve Slavkovském lese 

dominuje smrková monokultura, ale vyskytují se zde i zbytky původních bučin 

s příměsí jedle. Na výchozech hadcových skal se nacházejí rostliny trpasličího vzrůstu, 

který je způsoben velkým množstvím oxidu hořečnatého v hornině. Druhotné smrkové 

porosty pokrývají i území Chebska, Sokolovska a Karlovarska. V horním Poohří  

na Sokolovsku a Karlovarsku se místy zachovaly malé plochy dubových a bukových 

lesů. U obce Loket se vzácně vyskytuje i lněnka alpinská (Thesium alpinum), 

(BURACHOVIČ, KOLEČKO, 2003). 

2.1.7 Fauna 

V Krušných horách se nacházejí živočišné druhy, které jsou vázané na rozsáhlé 

komplexy lesních porostů s určitým výškovým členěním. Ze savců se jedná například o 

jelena evropského (Cervus elaphus), srnce obecného (Capreolus capreolus), veverku 

obecnou (Sciurus vulgaris), kunu lesní (Martes martes) nebo lišku obecnou (Vulpes 

vulpes). K vzácným savcům vyskytujících se na území Krušných hor patří plch velký 

(Glis glis) a plšík lískový (Muscardinus avellanarius), kteří žijí především v  pásmu 

bukovém. Z nepůvodních savců se zde vykytují daňci (Dama sp.) a muflon.  

S horskými druhy se můžeme setkat na náhorní rovině Krušných hor, v nejvyšších 

polohách Slavkovského lesa a Doupovských hor. Mezi tyto živočichy řadíme např. plže 

vřetence horského (Pseudofusulus varians), okáče rudopásného (Erebia euryale), kosa 
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 horského (Turdus torquatus) a tesaříka (Brachyta interrogationis). V lesích jsou 

rozšířeny druhy původně vzácné jako např. čáp černý (Ciconia nigra), luňák červený 

(Milvus milvus), občas i luňák hnědý (Milvus migrans). Veliký pokles nastal v populaci 

mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). Poprvé byl v Krušných horách 

zaregistrován čolek hranatý (Triturus helveticus). V lesních mokřadech se vyskytuje 

vodouš kropenatý (Tringa ochropus) zjištěný především v okrese Cheb. V údolí Ohře se 

nachází okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon), otakárek ovocný (Iphiclides 

podalirius), vzácně užovka podplamatá (Natrix tessellata), užovka hladká (Coronella 

austriaca), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), žluva hajní (Oriolus oriolus), slavík obecný 

(Luscinia megarhynchos), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). V poslední 

době na Chebsku hnízdí ojediněle jeřáb popelavý (Grus grus), (ZAHRADNICKÝ  

a kol., 2004). 

Typickými druhy ptáků jsou kukačka lesní (Cuculus canorus), sojka obecná (Garrulus 

glandarius), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud malý (Dendrocopos minor), 

strakapoud velký (Dendrocopos major) a mnoho dalších. V oblastech horských 

rašeliňišť se vyskytují tetřívci (Tetrao sp.). Podél toků horských potoků se nachází 

skorec vodní (Cinclus cinclus), konipas horský (Motacilla cinerea) a střízlík obecný 

(Troglodytes troglodytes). Ve skalních jeskyních a málo využívaných budovách se 

nachází kolonie netopýrů ušatých (Plecotus auritus), netopýrů velkých (Myotis myotis) 

a vzácně netopýrů černých (Barbastella barbastellus). Z krušnohorských dravců byl 

v lesních oblastech zaznamenán výskyt luňáka hnědého (Milvus migrans), krahujce 

obecného (Accipiter nisus), jestřába lesního (Accipiter gentilis) a ostříže lesního (Falco 

subbuteo), (BURACHOVIČ, KOLEČKO, 2003). 

Na Chebsku se vyskytuje bobr evropský (Castor fiber), který se usadil v povodí řeky 

Ohře. V nivách řek Chebské pánve sídlí kolonie břehulí říčních (Riparia riparia). 

Na přehradní nádrži Jesenice u Chebu lze spatřit husu polní (Anser fabalis), ale také 

husu velkou (Anser anser), husu běločelou (Anser albifrons), orla mořského (Haliaeetus 

albicilla), orlovce říčního (Pandion haliaetus) a morčáka velkého (Mergus merganser). 

Hojný výskyt vykazuje hohol severní (Bucephala clangula). V západní části Krušných 

hor se vyskytují např. stepník rudý (Eresus cinnaberinus), moudivláček lužní (Remiz 
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pendulinus), tchoř stepní (Mustela eversmanni) a ježek východní (Erinaceus concolor), 

(ZAHRADNICKÝ a kol., 2004). 

2.2 Těžba uhlí v Podkrušnohoří 

Povrchové lomové dobývání se realizuje skrývkou nadložních zemin a odtěžením 

ložisek nerostů. Z hlediska lesnické rekultivace je důležitý odkliz nadložních hornin 

(zemin) a jejich uspořádání v areálu těžby, nebo mimo něj. Podle toho se utváří nově 

vzniklé geomorfologické útvary vnitřní (výsypky) nebo vnější. Pro skrývku se požívají 

různá rypadla. Skrývaný horninotvorný materiál se transportuje na konečné místo 

kolejovou nebo pásovou dopravou. Automobilová doprava se využívá k přepravě 

zemin, které překryjí povrch výsypek 

Hlubinná těžba má jiné devastační účinky než těžba povrchová. Při povrchové těžbě je 

znehodnocení půdy na povrchu dobývacího prostoru. Po vytěžení uhelné sloje, kromě 

skládky, vznikají poklesové propadliny. Pokud se zakládají vytěžené prostory 

v hlubinném dole, tak se méně znehodnocují půdy na povrchu dobývacího prostoru. 

Náklady na rekultivace půdy jsou pak nižší (DIMITROVSKÝ, VESECKÝ, 1989). 

2.2.1 Historie a sou časnost 

Rozsáhlá hnědouhelná ložiska vznikla v české kotlině při jižním úbočí Krušných hor  

v hluboké příkopové propadlině protáhlého tvaru. Slojová pásma v těchto 

podkrušnohorských pánvích jsou třetihorního miocénního stáří. Jedná se od západu k 

východu o tato ložiska: Chebská pánev; Sokolovská pánev; Severočeská hnědouhelná 

pánev [2].  

Jaroslav Jiskra v „Historii hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku“ uvádí 

příklady využívání uhlí již v druhé polovině 17. století těžbou v okolí Lokte, Louček  

a Nového Sedla, kde se těžilo uhlí s vysokým obsahem montánního vosku a používalo 

se k výrobě loučí na svícení. Informace o průmyslovém využívání uhlí jsou však  

až z konce 18. století, především s jeho použitím jako chemické suroviny  

v tzv. „minerálních závodech“ vyrábějící kamenec pro koželužskou výrobu, skalici  

a později síru a kyselinu sírovou. 
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Mezi prvními obcemi, kde těžba uhlí byla prováděna, byly Staré Sedlo, Královské 

Poříčí a Dolní Rychnov. Následovaly obce Svatava, Mírová, Loučky, Nové Sedlo, 

Chranišov a Karlovarsko. V 1. polovině 19. století vznikají však další menší doly  

a lomy, především u výchozích slojí, protože uhlí se začíná používat už i k topení  

v porcelánkách, sklárnách a s rozvojem parních strojů i v ostatních odvětvích průmyslu. 

V roce 1860 dosáhla těžba celkové výše 102 625 tun (DIMITROVSKÝ, 2001). 

Těžba uhlí v oblasti severozápadních Čech nastala už před několika sty lety. První 

doklad o těžbě uhlí pochází z roku 1403. V této době se uhlí nevyužívalo k topení,  

ale jako potřeba lazebníků, alchymistů a lékařů. Už v 16. století se začalo hnědé uhlí 

využívat jako zdroj energie. V první polovině tohoto století se vytvořily malé uhelné 

doly na Chomutovsku a Kadaňsku a v 1. polovině 18. století i v okolí Bíliny.  

Na přelomu 19. a 20. století se na území severozápadních Čech vyskytovalo několik 

desítek hlubinných dolů a první malé povrchové doly. Počet dolů postupně s poptávkou  

a těžbou hnědého uhlí narůstal. Postupem času začala povrchová těžba převládat  

nad hlubinnými doly. Od počátku 90. let minulého století začala roční těžba hnědého 

uhlí postupně klesat až na současných cca 40 mil. tun.  

Největším povrchovým dolem České republiky byl důl Bílina nacházející se  

na Teplicku. Ten spadá do vlastnictví Severočeských dolů Chomutov a.s. Hlavními 

povrchovými velkolomy se staly Libouš, Vršany, ČSA. Libouš náleží do vlastnictví 

těžební společnosti Severočeské doly Chomutov a.s. Vršany a ČSA jsou ve vlastnictví 

Mostecké uhelné společnosti a. s.  

Od počátku až po současnost zaujímala povrchová těžba v Severočeské hnědouhelné 

pánvi plochu cca 250 km2. Po roce 1989 začalo docházet ke snížení průmyslové výroby, 

tím i ke snížení těžby uhlí a instalace odsiřování elektrárenských spalin. Důsledkem 

toho bylo částečné zlepšení krajinného rázu, životního prostředí a postupná rekultivace 

nepotřebných důlních pozemků. V roce 1991 vydala vláda ekologické limity pro doly  

a výsypky. Limity stanovovaly hranice, které by povrchová těžba a ukládání jejího 

odpadu neměly překročit (VRÁBLÍKOVÁ a kol., 2008). 
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Hornictví do roku 1945 

Už v roce 1872 vzrostla těžba na pětinásobek a v roce 1886 byl překročen 1 milion tun. 

Zájem o uhlí se rychle zvyšuje a v roce 1905 už těžba překračuje hranici 3 miliony tun. 

Ve válečném období došlo znovu ke zvýšení těžby až na 5, 605 milionů tun v roce 

1943. Až do počátku 20. století byly způsoby dobývání v dolech i lomech dosti 

primitivní. Situace se začala měnit právě po roce 1910, kdy byla v revíru nasazena první 

parní lopatová a kolečková rypadla. Ještě v roce 1946 byla na Sokolovsku těžena více  

než polovina uhlí z hlubinných dolů. Teprve nasazováním výkonnější techniky na lomy 

umožňuje efektivnější provoz a dochází k postupnému omezování hlubin. 

Lomová těžby po roce 1945 

Ještě v roce 1945 bylo v provozu 14 lomů a 26 hlubin. Na lomech byla zajišťována 

těžba parními rypadly, doprava lanovkami a řetězovkami. Postupně byla doprava 

nahrazena parními lokomotivami. Modernizace umožnila výrazně zvýšit těžby,  

na kterých se nejvíce podílely lomy Antonín, Libík, Gustav, Medard a Silvestr. V druhé 

polovině 70. let se stává nosným lomem revíru lom Medard s výkony přes 7 milionů 

tun, přičemž nejvyšší těžby dosáhl v roce 1983, a to 7 883 225 tun. V druhé polovině 

padesátých let se pak rozhodlo o nezbytnosti rozvoje východní oblasti revíru. Lom Jiří 

měl mimo jiné zajistit potřebnou vsázku pro budovaný „Kombinát pro využití hnědého 

uhlí“ ve Vřesové, jehož úkolem bylo bez vysokých přepravních nákladů přeměňovat 

uhlí v místě jeho těžby na ušlechtilé energie: elektrickou energii, svítiplyn a kaloricky 

hodnotnější brikety (DIMITROVSKÝ, 2001). 

V současnosti se v Severočeské hnědouhelné pánvi těží cca 80 % produkce hnědého 

uhlí z České republiky. Tato těžba spadá pod společnosti Mostecká uhelná a.s.  

a Severočeské doly Chomutov a.s. Zbylých 20 % těžby realizuje Sokolovská uhelná a.s. 

Podkrušnohoří vždy bylo a je i v současnosti charakteristickou průmyslovou oblastí. 

Negativně působí na životní prostředí, především emisní a imisní zátěží, a proto se řadí 

do oblasti tzv. „černého trojúhelníku” (Podkrušnohoří, Slezsko, Sasko). Předpokládá se, 

že v Severočeské hnědouhelné pánvi se vytěžilo více jak 3, 5 miliard tun uhlí. 

Velkolomovým způsobem bylo vytěženo 2, 6 miliard tun uhlí.  
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Severočeská hnědouhelná pánev je největší a těžebně nejvýznamnější hnědouhelnou 

pánví v České republice. Zaujímá mezi Ústím nad Labem a Kadaní plochu cca 140.000 

ha (VRÁBLÍKOVÁ a kol., 2008). 

S těžbou v Chebské pánvi, s jednou miliardou geologických zásob hnědého uhlí,  

se v žádné z dlouhodobých prognóz neuvažuje, vzhledem k nutné ochraně 

františkolázeňských termálních pramenů. V Sokolovské pánvi jsou vyvinuty dvě uhelné 

sloje, vzájemně oddělené meziložím. Starší uhelná sloj Josef o mocnosti až 8 m není 

těžitelná z důvodu ochrany karlovarských pramenů. Těží se pouze mladší slojové 

souvrství Antonín o průměrné mocnosti 30 m. Západní část pánve je již vyuhlena  

a probíhá zde intenzívní rekultivační činnost. V provozu zůstávají v území Sokolovské 

pánve dva k sobě přiléhající lomy Jiří a Družba. 

V roce 2003 ukončí provoz vnější Podkrušnohorská výsypka situovaná severně  

od lomových prostorů v území Boučí – Lomnice – Vintířov (příloha č. 14), cca v roce 

2017 i vnější výsypka Smolnice. V Severočeské hnědouhelné pánvi je tedy v rámci 

územně ekologických limitů k 1. 1. 2003 k dispozici již jen 977 miliónů tun 

vytěžitelných zásob hnědého uhlí. Při těžbě v rámci ekolimitů bude v Severočeské 

hnědouhelné pánvi provozována po roce 2003 již jen jedna vnější výsypka, a to výsypka 

Pokrok lomu Bílina, zhruba do roku 2010. 

V současné době lze za jedinou reálnou variantu vývoje těžeb hnědého uhlí považovat 

variantu útlumovou, která odpovídá doposud platné energetické politice. Proto je třeba 

konstatovat, že oba hnědouhelné revíry severozápadních Čech se nacházejí v závěrečné 

fázi douhlování a je třeba důkladně připravovat návrhy na závěrečnou sanaci 

zbytkových jam velkolomů, na rekultivaci, revitalizaci a resocializaci všech území 

zasažených důlní činností [2]. 

2.2.2 Zásahy t ěžby do krajiny 

Vlivem povrchové těžby hnědého uhlí dochází ke změnám v krajině. Zásahy do krajiny 

dosáhly vrcholu v druhé polovině 20. století, kdy byla těžba soustředěna do větších 

územních celků, na kterých se těžilo velkolomovým způsobem.  
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Důsledky těžby v krajině se projeví především: 

Geomorfologickou změnou území, vytvořením jiného reliéfu a jeho transformací, 

přeskupením nadložních zemin z lomových jam na vnější výsypky. Dojde ke změně 

vlastností u nově ukládaných hmot a k porušení podzemích vod, hydrologických 

poměrů, infiltračních poměrů, výparů a místních srážek v zájmové oblasti. Těžbou 

dochází k degradaci až destrukci pedosféry - orniční a podorniční vrstvy půdy. Lomová 

těžba zasáhne atmosféru, mikroklima území a kvalitu území. Narušení biosféry 

fytocenóz, zoocenóz, mikrobiálních cenóz. Po těžbě zůstávají zbytkové jámy a výsypky 

(VRÁBLÍKOVÁ a kol., 2008). 

2.2.3 Rekultivace krajiny po t ěžbě 

Definice pojmu rekultivace: 

Rekultivace je soubor různých opatření a úprav, kterými zúrodňujeme půdy 

znehodnocené a zpustošené přírodní nebo lidskou činností, přispívá k obnovení 

produkčnosti krajiny, jejích přírodních vlastností jako celku, tj. všech jejích přírodních 

složek.  

V roce 1880 byla Zemědělskou radou zřízena Rekultivační pobočka v Duchcově. Jejím 

posláním bylo postarat se o rekultivace v severních Čechách. V roce 1959 byl pro celou 

Severočeskou hnědouhelnou pánev zpracován „Generel rekultivací“, který sloužil jako 

podklad pro územní plánování. Postupně se zakládala pracoviště, která se zabývala 

nejen projektováním, ale i praktickými rekultivačními procesy v jednotlivých pánevních 

okresech. Do roku 1990 byla tato činnost soustředěna do pracovišť, jako jsou např. 

Severočeské rekultivace Most, Báňské projekty Teplice, Rekultivace Bílina. Udává se, 

že těžbou bylo postiženo v Severočeské hnědouhelné pánvi 28 000 ha území. Do roku 

2000 bylo uvedeno v Severočeské hnědouhelné pánvi 7, 350 ha ukončených rekultivací 

a do roku 2007 to bylo 10, 760 ha rekultivací. Zakladatelem a realizátorem metodických 

postupů rekultivačních prací v Podkrušnohoří byl Ing. Stanislav Štýs, DrSc.,  

který přispěl ke vzniku České rekultivační školy.  
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Podle § 35 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní 

zákon) je těžař povinen provádět na plochách, které byly narušeny těžbou, komplexní 

úpravy území a územních struktur – tj. rekultivaci. Rekultivace se vztahuje především 

na vlastní plochu výsypek, lokality související s těžbou jako jsou zbytkové jámy, 

skrývkové a uhelné řezy bývalých lomů, poklesy po hlubinném dobývání, atd.  

V souvislosti s těžebními limity postihnou rekultivační práce nejméně 18 % plochy 

okresu Most, 7 % plochy v okrese Teplice a Ústí nad Labem, v okrese Chomutov 3 %.  

Do roku 1993 neprivatizované důlní podniky odváděly do státního rozpočtu důlní renty. 

Odváděním těchto rent vyčerpávaly státní doly své finanční prostředky, které mohly 

sloužit i k pokrytí negativních důsledků po důlní činnosti. Díky tomuto privatizačnímu 

procesu si nemohly některé doly vytvořit dostatečnou rezervu na rekultivaci  

a závěrečnou sanaci. Z tohoto důvodu bylo 18. března 2003 vládou vydáno usnesení 

číslo 272 o uvolnění 15 miliard korun na vyřešení ekologických škod, které vznikly  

před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Tyto 

finanční prostředky budou využity na náklady spojené s rekultivací předčasně 

utlumených dolů, na revitalizaci a resociolizaci rekultivovaných území 

(VRÁBLÍKOVÁ a kol., 2008). 
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2.3 Imisní zatížení Krušných hor 

Oxid siřičitý 
Krušné hory jsou podle evropského měřítka oblastí, ve které došlo vlivem oxidu 

siřičitého k nejrozsáhlejšímu poškození lesních porostů. V roce 1947 došlo k prvnímu 

velkoplošnému poškození lesních porostů (NOŽIČKA, 1963). Poškození zasáhlo území 

o rozloze 10 000 ha v oblasti od terénního zářezu Mariánského údolí k Nové Vsi 

v Horách. K tomuto rozsáhlému poškození také přispěly velmi nízké teploty v zimním 

období 1946 – 1947 (NĚMEC, 1952). 

Porosty, které byly v roce 1947 poškozeny, se už nezregenerovaly. Ve vyšších polohách 

docházelo k narůstání znečištění vlivem tepelných elektráren. V 60. letech se postavily 

další elektrárny v Prunéřově a Tušimicích. Komíny těchto elektráren dosahovaly až do 

výšky 300 m, proto po určitém zvrstvení ovzduší docházelo ke  znečištění až 

v hřebenových oblastech Krušných hor. Po určité době byly Českým 

hydrometeorologickým ústavem zřízeny měřící sítě, které umožňovaly správné 

informace o koncentraci znečištění (SLODIČÁK a kol., 2008).  

V roce 1985 – 1995 docházelo v západním Krušnohoří vlivem oxidu siřičitého  

a průměrné teploty v zimních měsících k odlistění lesních porostů. Vrchol poškození 

nastává v druhé polovině sedmdesátých let. Koncentrace imisí je rozdílná v oblastech 

západního a východního Krušnohoří (ŠRÁMEK, 1998).  

Západní Krušnohoří 

V letech 1974, 1982 a 1983 byla překročena hranice průměrné roční koncentrace  

20 µg/m3, která se pohybovala okolo hodnoty 50 µg/m3. Od roku 1988 začaly 

koncentrace klesat a od roku 1998 byly všechny průměrné koncentrace pod hodnotou 

10 µg/m3. Na hodnotách koncentrací se podílí inverze v zimním období  

a meteorologické podmínky. Je tedy možné předpokládat, že nižší průměrné 

koncentrace v letech 1974, 1981 a 1983 byly ovlivněny meteorologickými prvky. 
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Naopak zvýšené hodnoty v letech 1995 a 1996 vznikly vlivem dlouhodobé zimní 

inverze. Hodnoty imisní zátěže jsou od roku 2002 pouze na úrovni imisního pozadí, 

proto nepředstavuje v současné době oxid siřičitý zátěž pro lesní porosty.  

Východní Krušnohoří 

Výsledky měření ukazují, že průběh znečištění probíhal obdobným způsobem  

jako v západní části, ale koncentrace byla mnohem vyšší. V roce 1982 bylo zjištěno 

překročení průměrné roční koncentrace na stanicích Blatno a Výsluní. V Blatně 

přesáhla 100 µg/m3 a na Výsluní 150 µg/m3. Od druhé poloviny osmdesátých let 

docházelo k výraznému poklesu koncentrací. Od roku 1999 byly na všech stanicích 

naměřeny hodnoty průměrné roční koncentrace pod 20 µg/m3. U okamžitých 

koncentrací jsou hodnoty dvakrát až třikrát vyšší, ale i přesto by měly představovat  

pro lesní porost mírnou až střední zátěž a nemělo by docházet k vážnějšímu poškození. 

Od poloviny osmdesátých let začal v obou oblastech pokles imisní zátěže,  

to se následně začalo projevovat na zdravotním stavu lesa. Počátkem devadesátých let 

docházelo k regeneraci zbylých smrkových porostů a náhradních dřevin. V zimě, 

především v letech 1995/96, byla výrazně poškozena rezistence smrkových porostů.  

Na tomto poškození mají zásluhu jak produkce oxidu siřičitého, tak nepříznivé 

meteorologické faktory. Limitní hodnota průměrné koncentrace oxidu siřičitého,  

která by mohla vést k ohrožení vegetace, není v současné době překračována. Přesto se 

nedá vyloučit nárůst současných koncentrací za nepříznivých meteorologických 

podmínek, což by mělo za následek lokální poškození lesních porostů (SLODIČÁK  

a kol., 2008). 

Ložiska hnědého uhlí, elektrárny a chemický průmysl v podkrušnohorských pánvích 

byly vždy příčinou imisní zátěže Krušných hor. Oxid siřičitý se stal v sedmdesátých  

a osmdesátých letech dvacátého století hlavní škodlivinou v ovzduší, která negativně 

působila na lesní porosty. Vlivem oxidu siřičitého pak muselo dojít k odlesnění 

vrcholových oblastí Krušných hor. Ve východní části Krušných hor, tedy v oblasti mezi 

Klínovcem a Cínovcem, byly průměrné koncentrace oxidu siřičitého mnohem vyšší než 

v západní části Krušných hor. Tento rozdíl měl vliv jak na zdravotní stav lesů, tak na 

umisťování exhalačních těžeb [1]. 
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Ozon 
Ozon je plynná škodlivina ovlivňující lesní porosty. Přízemní ozon vzniká 

fotochemickými reakcemi v atmosféře za spolupůsobení ultrafialového záření a oxidů 

dusíku.  

Působení ozonu má za následek: 

Poškození buněčných stěn, plazmatických membrán a degradaci epikutikulárních 

vosků. Chronické působení ozonu vede k deficitu živin (vymývání, zhoršená asimilace  

a využívání živin), k narušení metabolismu, transportu a alokaci stavebních látek 

(nepoměr přemisťování asimilátů mezi pletivy, zvýšená respirace), ovlivnění funkce 

průduchů. Při akutním působení dochází k předčasnému stárnutí listů, barevným 

změnám (zprůsvitnění, žloutnutí až zhnědnutí) až k odumírání vegetačních orgánů.  

Ve východním Krušnohoří se měřením ozonu zabývá stanice Nová Ves v Horách. 

Škody se zde budou nejspíš vyskytovat nepravidelně, především na listnatých dřevinách 

(SLODIČÁK a kol., 2008).  

Krušné hory se nacházejí poblíž průmyslových oblastí. Náhradní porost v Krušných 

horách se skládá z listnatých dřevin, které jsou na přítomnost ozonu více náchylnější 

než jehličnany. Počátkem osmdesátých let byla měřením zjištěna zvýšená koncentrace 

ozonu, která by mohla nepříznivě ovlivnit vegetaci. V západním Krušnohoří, v lokalitě 

Přebuz, je koncentrace ozonu monitorována již od roku 1994. V této lokalitě byl 

zvýšenou koncentrací ozonu v letech 1994 – 1998 poškozen lesní porost  

(HŮNOVÁ et al., 2000).  

Depozice látek do lesních ekosystémů 
Součástí antropogenních stresorů jsou atmosférické depozice. Důležitými pro zdravotní 

stav porostů jsou především depozice vodíkových iontů (pH srážek), dusíku a síry. 

Všechny depozice mají primární vliv na vlastnosti lesních půd. To, jak je lesní 

ekosystém citlivý na kyselé depozice závisí na různých podmínkách jako jsou, 

vlastnosti půdy, geologické podloží, klimatické poměry, proměnlivost emisní zátěže  

a depozice, dřevinná skladba a struktura porostu. 
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Na konci 80. let byl v Norsku vydán koncept, který udává množství emisí, aby bylo 

možné chránit lesní ekosystém, půdu a vodu před acidifikací. Definice kritické zátěže 

nebo dávky zní takto: Nejvyšší dávka zatížení sloučeninou (látkou), která ještě 

nezpůsobí chemické změny vedoucí k dlouhotrvajícím škodlivým účinkům na strukturu 

a funkci ekosystému. 

Depozice antropogenních látek v Krušných horách představují největší riziko pro 

zdravotní stav lesního ekosystému. Znečištěné ovzduší působí na dřeviny přímo,  

ale kyselé depozice se v půdě postupně akumulují. Oblasti s vyšší nadmořskou výškou 

představují nejvyšší stupeň zatížení, protože jejich půdy jsou chudé a citlivé  

k okyselování. Pod lesními porosty je depozice látek vyšší než na volné ploše, jelikož se 

látky zachytávají v korunové vrstvě (SLODIČÁK a kol., 2008). 

Depozice síry, dusíku a iontů vodíku  
Úroveň depozic patří k nejvýznamnějším faktorům, které mohou dlouhodobě ovlivnit 

zdravotní stav lesních porostů. Výsledky překročení kritických dávek pro kyselou 

depozici ukazují, že na 87 – 90 % plochy Krušných hor pokračuje acidifikace 

jehličnatých porostů. Acidifikaci způsobují antropogenní emise SO2 a NOx (NO, NO2) 

jak ze zahraničí, tak z území České republiky. 96 % území Krušných hor je postiženo 

eutrofizací smrkových porostů. Vliv na to má překračování dávek pro depozice dusíku. 

Nejvíce ohroženými oblastmi je území Mosteckého městského lesa, okolí Mariánského 

údolí, Oblast od Vřesové přes Kamenný vrch, Jedlovník až po Jindřichov, území 

v blízkosti Prunéřova u obce Hradiště a v okolí vrchu Jelení hora, v oblasti 

Božídarského Špičáku, na Klínovci, v okolí Loučné a Stropníku. Překročení kritických 

zátěží se nemusí na porostu projevit okamžitě. Je důležité provádět kontroly 

chemického složení a narušení půdního prostředí, především v období s největšími 

nároky na živiny (SLODIČÁK a kol., 2008). 
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2.4 Zakládání porostů náhradních dřevin 

Termín - náhradní dřevina: 

„Náhradní dřevina je dřevina introdukovaná či domácí, pokud je její podíl v porostní 

skladbě, pro zajištění cílové druhové skladby vyšší než požadovaný“  

(SLODIČÁK a kol., 2008, str. 124). 

Tento pojem vznikl v době, kdy se hledala náhrada za imisemi ohrožené cílové dřeviny. 

Náhradními dřevinami se staly takové, které se sázely místo smrků a využívaly se 

jednorázově k zalesnění imisních kalamitních holin. U těchto dřevin se spoléhalo  

na jejich odolnost vůči imisím a nepříznivým klimatickým podmínkám. Pro porosty 

náhradních dřevin je charakteristická nízká produkce, zužitkovatelnost a horší 

ekologická funkce, ale přesto jsou jako mezičlánek nezbytné. 

Cílem zakládání porostů náhradních dřevin je udržení kontinuity lesních porostů,  

které tak mohou plnit důležité ekologické funkce, jako jsou půdotvorné  

a vodohospodářské. Nedokáží dobře plnit produkční a mimoprodukční funkci,  

a tak se považují za přípravnou fázi pro vznik stabilních lesních ekosystémů. Měly by 

vytvořit vhodné růstové podmínky pro postupnou obnovu lesa cílovými, ekologicky  

a hospodářsky vhodnějšími dřevinami (KUBELKA et al., 1992; MAUER, TESAŘ, 

2005). 

V Krušných horách byly zvoleny takové náhradní dřeviny pro obnovu lesních porostů,  

aby dokázaly růst na územích se znečištěným prostředím a na odlesněných plochách. 

V této oblasti byly vysázeny domácí dřeviny, dřeviny introdukované, a to především 

neopadavé jehličnany. U listnatých porostů se očekával pozitivní vliv na půdu a rychlé 

zalesnění volných ploch. Jehličnany měly lépe plnit funkci mimoprodukční a nahradit 

ztráty na dřevní produkci. Pozitivní působení listnatých porostů na půdu a účinnost 

jehličnatých porostů byly dokázány pomocí experimentálních šetření. 

Ve východním Krušnohoří byly porosty poškozeny více než v západním Krušnohoří, 

bylo tomu tak kvůli umístění emisních zdrojů a následném rozsahu poškození. 
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Ve východní části Krušných hor bylo odlesněno cca 36 000 ha převážně na náhorních 

plošinách. Kvůli rozdílnému přístupu jak k plošině, tak k části svahů byla oblast 

rozdělena hranicí tzv. zelenou čarou. Pod zelenou čarou se zakládaly porosty s cílovými 

hospodářskými dřevinami, především bukem (Fagus sp.) a modřínem (Larix sp.).  

Nad zelenou čarou, která byla kritickou oblastí, se vyskytovaly porosty náležící do 7.  

a vyššího lesního vegetačního stupně. Jen malý úsek kritické oblasti patří do 6. lesního 

vegetačního stupně (SLODIČÁK a kol., 2008). 

Období 1947 – 1965 

Se ztrátou starších ročníků jehlic došlo k prořídnutí ploch se smrkovými porosty  

a vzniku imisních souší. Pokračovalo hospodaření a obnova původních dřevin,  

kterými byly smrk ztepilý (Picea abies) a buk lesní (Fagus sylvatica). V důsledku 

kůrovcové kalamity, v letech 1964 – 1965, se průměrně za rok vytěžilo 79 000 m3 

dřevní hmoty.  

Období 1966 – 1977 

Plošný výskyt imisních škod a vyšší mortalita smrku (Picea sp.). V horské oblasti 

Krušnohoří byly jako cílové dřeviny zvoleny bříza (Betula sp.) a jeřáb (Sorbus sp.). 

Smrk ztepilý (Picea abies) byl lokalizován do pásem ohrožení životnosti. Bylo nutné 

vypracovat Generel vývoje lesních porostů v Krušných horách. 

Období 1978 – 1987 

Rozpadaly se lesní porosty vlivem mrazů, docházelo k velkoplošnému odlesnění  

a vznikaly imise. V osmdesátých letech v oblasti Horní Blatné proběhla gradace 

lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Vytváří se porosty náhradních dřevin,  

ve kterých už nedominuje smrk ztepilý (Picea abies), ale bříza (Betula pendula). 

V letech 1978 – 1983 proběhlo vápnění lesních půd. 

Období 1988 – 1997 

Došlo ke snížení imisí a regeneraci smrku ztepilého (Picea abies), a tak byl vypracován 

„Generel rekonstrukcí porostů náhradních dřevin v imisní oblasti východního 

Krušnohoří.“ Během zimy 1995/96 došlo k mechanickému a fyziologickému odumírání 

dosavadních smrkových porostů.  



31 

Námraza narušila i porosty břízy (Betula sp.) a dala vznik mrazovým trhlinám  

a následnému napadení březovníkem obecným (Piptoporus betulinus). V roce 1997 

pokračovala mortalita, tentokrát u březových porostů. Postižené imisní oblasti byly 

vápněny jak letecky, tak pozemně.  

Období 1998 – 2005 

Ve vyšších polohách východní části Krušných hor neustále probíhal rozpad porostů bříz 

(Betula sp.). U smrkových porostů se projevilo žloutnutí, které zapříčinil nedostatek 

hořčíku. V asimilačních orgánech lesních porostů poklesl obsah síry. Z finančních 

prostředků začala intenzivní obnova lesa pomocí náhradních dřevin, a to ve středních 

 i vyšších polohách Krušnohoří. V lesních porostech se opět začíná vyskytovat smrk 

(Picea sp.) a buk (Fagus sp.), (KULA, 2006). 

2.5 Vývoj poškození lesních porostů 

2.5.1 Dřevinná skladba 

Z výsledků pylových analýz v období 1000 př. n. l. až 1000 n. l. vyplývá zastoupení 

smrku (Picea sp.) 27 – 47 %, jedle (Abies sp.) 20 – 26 %, buku lesního (Fagus silvatica) 

27 – 54 %, ostatních listnáčů 2 – 6 % a borovice kleče (Pinus mugo) 8 – 12 %.  

Na počátku 12. století se pohraniční horstva skládala z téměř neporušených lesů. 

S nástupem hornické kolonizace během 12. a 13. století dochází k hospodářskému 

zužitkování krušnohorských lesů. Doly a hutě využívaly velké množství dřeva jako 

důlního nebo stavebního materiálu nebo na výrobu dřevěného uhlí. S nástupem těžby 

rud a hutnictví se do hor přistěhovali noví osadníci. 

Lesy se postupně přeměňovaly v nové osady, pole a louky. Od 2. poloviny 15. století 

narůstá kolonizace a v polovině  16. století dochází k rozmachu hornické činnosti.  

Mezi nejvýznamnější patřila těžba stříbra, cínu, ale i olova, mědi a železa. V tomto 

období se zakládala hornická městečka, jako byla Hora Sv. Šebestiána, Měděnec, Hora 

Sv. Kateřiny a spousta dalších. Rozvoj těžby rud a hustota osídlení působily na stav 

lesa. V některých oblastech byly lesy téměř vymýcené a hrozil nedostatek dřeva pro 

doly. Z toho důvodu byly od poloviny 16. století jednotlivým hornickým městům 

přiděleny určité úseky lesů, které sloužily dolům a hutím. Během třicetileté války se 
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radikálně snížil počet obyvatel. Tím se činnost dolů i hutí pozastavila, a tak se lesům 

částečně odlehčilo. V roce 1752 se na Božím Daru a Horní Blatné obnovovaly vytěžené 

plochy pomocí setby především smrku ztepilého (Picea abies), (SLODIČÁK a kol., 

2008). 

Na počátku dvacátého století dominovaly ve vyšších polohách Krušnohoří smrkové 

porosty. V současnosti je dřevinná skladba Krušných hor ovlivněna imisní kalamitou. 

V dřevinné skladbě se vyskytují zástupci břízy (Betula sp.), smrku pichlavého (Picea 

pungens), modřínu (Larix sp.), jeřábu (Sorbus sp.) a olše (Alnus sp.), (SLODIČÁK  

a kol., 2007). 

2.5.2 Plošné zastoupení porost ů náhradních d řevin 

Porosty náhradních dřevin zaujímají v Krušných horách téměř jednu třetinu výměry 

lesů, tzn. 36 % na 41 060 ha. Porosty náhradních dřevin nejvíce tvoří bříza (Betula sp.) - 

12,4 tis. ha, smrk pichlavý (Picea pungens) - 8,9 tis. ha, modřín (Larix sp.) - 6,6 tis. ha, 

jeřáb (Sorbus sp.) - 3,1 tis. ha, olše (Alnus sp.) - 2,1 tis. ha, kleč (Pinus mugo) s blatkou 

(Pinus rotundata) - 2,1 tis. ha a smíšené porosty těchto a jiných dřevin. 

2.5.3 Vývoj lesních porost ů Krušnoho ří v datech  

Předválečné období 

Koncem 19. století bylo pro severozápad Čech charakteristické znečištěné ovzduší  

a působení imisí na lesní porosty. V roce 1880 se v Podkrušnohoří vytěžilo okolo 6 mil. 

tun uhlí. V letech 1920 až 1940 se těžba uhlí zvýšila na 13 – 17 mil. tun ročně. Veliká 

část tohoto výtěžku byla vyvážena do zahraničí. Zdrojem znečištění ovzduší se nestalo 

spalování uhlí, nýbrž emise z odvalů. Hořící haldy zapříčinily poškození porostů 

v oblasti Sokolova, Kyselky, Duchcova a Mostu. Poškozeny byly jak porosty v pánvích, 

tak na úpatích horského masívu, kde dominoval růst listnatých porostů. Nebyly ušetřeny 

ani oblasti s vyšší polohou, poněvadž exhalace byly transportovány i do vyšších partií 

Krušných hor. Do této oblasti působily i emise ze vzdálenějších oblastí s intenzivní 

těžbou jako je Sasko nebo Porúří. Ke konci války poklesla těžba uhlí téměř na polovinu. 
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Období 1947 – 1965 

V roce 1945 došlo k poklesu těžby uhlí na polovinu, než tomu bylo na konci války. 

Během tohoto období proběhlo intenzivní poškození porostů. Důsledkem toho bylo 

dlouhodobé zatížení porostů imisemi síry i extrémní povětrnostní podmínky ze zimy 

1946/47. V padesátých letech začala výstavba dalších elektráren na Chomutovsku, 

konkrétně v Tušimicích a Prunéřově. Během tohoto období se projevilo poškození 

smrkových porostů imisemi SO2. První imise z těžby byly zaregistrovány v roce 1963 

zároveň s kůrovcovou kalamitou. K obnově porostů se využívaly klasické lesnické 

technologie s vhodnou výchovou porostů. K obnově ploch se při vysazování použily 

základní krušnohorské dřeviny, a těmi jsou smrk ztepilý (Picea abies), buk (Picea sp.), 

modřín (Larix sp.) a další.  

Období 1966 – 1977 

Na počátku šedesátých let neustále narůstala území s poškozenými porosty, zvyšovala 

se intenzita poškození starších smrkových porostů i vysazovaných kultur. Nejen smrk 

ztepilý (Picea abies), ale i jeřáb (Sorbus sp.) a bříza (Betula p.) se staly cílovými 

dřevinami. Tak zvaná janovská směrnice „zelené větve“ vycházela z předpokladů,  

že smrk ztepilý (Picea abies) je rezistentní vůči imisím síry. Tento předpoklad však 

nebyl potvrzen, a proto bylo upuštěno od jeho používání při obnově porostů. Porosty 

náhradních dřevin se skládaly z břízy (Betula pubescens), jeřábu ( Sorbus aucuparia)  

a smrku pichlavého (Picea pungens). 

Začalo se upouštět od produkce dřeva k mimoprodukčním funkcím lesa (vodoochranná, 

ochrana půdy a podobně). Vzhledem k tomu, že docházelo ke změnám ve vývoji, bylo 

nutné zformulovat nový program. Lesoprojekt ve spolupráci s provozem a VÚLHM  

(Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) musel vytvořit nový Generel.  

Ještě před dokončením Generelu, došlo k dalším změnám ve vývoji. 



34 

 

Období 1978 – 1987 

Na jaře 1977 se v úseku od Labe až ke Klínovci projevilo intenzivní poškození. 

Poškození zasáhlo i borovice (Pinus sp.) a na smrkových porostech se vytvářelo 

červenání. Méně poškozené porosty se nacházely směrem na západ od Klínovce. 

Předpokládá se, že toto poškození vzniklo díky teplotnímu zvratu koncem března roku 

1977, a to především v těch oblastech, jejichž porosty byly dlouhodobě vystaveny 

imisní zátěži. Také koncentrace oxidu siřičitého byly v daném území dostatečně vysoké. 

Díky vyšší mortalitě došlo k nárůstu nahodilých těžeb. 

Na přelomu let 1978 – 1979 neustále docházelo k inverzím společně s imisní zátěží. 

Tato situace způsobila zničení velké plochy smrkových porostů ve všech věkových 

stupních. Bylo zničeno asi 60 % smrkových porostů, a to na ploše cca 1200 ha. 

Smrkové porosty se musely co možná nejrychleji vytěžit. Poškození bylo velmi 

rozsáhlé od Sněžníku až po Klínovec. Ale ani nyní nedošlo k poškození porostů 

v západní části Krušných hor. Pro toto období je charakteristická kulminace poškození 

porostů, nárůst holin, plošný kolaps smrkových porostů náhorních plošin a hřebenových 

ploch, velkoplošná likvidace odumřelých i odumírajících porostů. Od roku 1985 se 

upustilo od těžké techniky a přešlo se k maloplošnému hospodaření. 

Období 1988 – 1991 

V osmdesátých letech probíhala stabilizace zbylých smrkových porostů. V některých 

oblastech docházelo k částečnému přizpůsobení porostů na vysokou koncentraci oxidu 

siřičitého. Především v západní části, méně pak ve východní části Krušnohoří se začalo 

projevovat žloutnutí jehličí u smrků starších ročníků. Příznaky byly vyvolány 

dlouhodobým působením kyselých depozic na půdu a narušením výživy u porostů. 

V tomto období byla dokončena obnova dřevinného porostu ve východním Krušnohoří, 

a tak i splněna obnova porostů nové cílové generace. Počátek devadesátých let je 

nazýván jako obdobím počátečního optimismu.  
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Období od roku 1991 až po současnost 

V podkrušnohorské oblasti se snižovala průmyslová produkce a odsiřování velkých 

zdrojů znečištění (hnědouhelné elektrárny Tušimice, Prunéřov, Počerady). Tyto kroky 

vedly v devadesátých letech ke snížení produkce emisí. Také klesala depozice 

vodíkových iontů a síranů. Předpokládalo se, vzhledem k pozitivnímu vývoji 

náhradních porostů a vzhledem k zlepšování zdravotního stavu smrkových porostů,  

že jsou Krušné hory z hlediska imisí stabilizovány. I když množství oxidů siřičitého 

pokleslo, tak množství polutantů narůstalo. Především fluor, který je zdrojem 

hnědouhelných elektráren, skláren i porcelánek. S rozvojem automobilové dopravy se 

zvyšuje množství oxidů dusíku v ovzduší a zároveň i ozonu, který působí na lesní 

porosty v hřebenových oblastech Krušnohoří. Chemický průmysl se podílí na emisích 

organických látek (KREČMER, 1997; HENŽLÍK, 1997; LOMSKÝ et al., 2001).  

V předešlých letech se ukázalo, že i při malé koncentraci emisí může dojít ke kumulaci 

znečištění a silnému poškození porostů. V letech 93/94, stejně jako ve 40. a 70. letech, 

se poškodilo smrkové jehličí, což se projevilo červenáním posledních ročníků jehličí. 

Pro listopad 1993 byly charakteristické zvýšené koncentrace oxidu siřičitého během 

inverze. Inverze vznikla vlivem proudění jihovýchodního větru a nárazovému poklesu 

teplot.  

V tomto období byly několikrát překročeny hranice průměrné koncentrace oxidu 

siřičitého. To zapříčinilo poškození jehličí u ročníkově nejmladších porostů. Vitalita 

smrkových pupenů dosahovala minima. Lesní porosty v průběhu následujícího roku 

úspěšně zregenerovaly. V některých lesních porostech nebylo poškození zpozorováno 

(SLODIČÁK a kol., 2008). 

V zimním období 1995/96 bylo plošné poškození smrkových porostů. U porostů 

vyskytujících se v poloze vyšší než 700 m. n. m. se začaly projevovat barevná 

poškození smrkových jehlic a mechanické poškození dřevin. Se vzrůstající nadmořskou 

výškou stoupala intenzita a rozsah poškození. Během tohoto období proudil především 

východní a jihovýchodní vítr, který přiváděl škodliviny přímo od podkrušnohorských 
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zdrojů. Ve vzorcích jehličí byla zjištěna přítomnost síry a fluoru, která byla důkazem 

imisní zátěže oxidu siřičitého.  

V devadesátých letech největší poškození postihlo smrkové porosty v oblasti  

na Klášterecku. Poškození se projevilo akumulací síry a fluoru v asimilačních orgánech 

smrkových porostů. Míra znečištění se snížila až po odsíření znečišťujících zdrojů 

v Podkrušnohoří. V zimě 1993/94 námraza způsobila poškození pupenů, ale toto 

poškození bylo pouze slabé. Později, v zimě 1995/96, bylo poškození mnohem 

rozsáhlejší. Velmi často byla poškozena celá koruna nebo její horní část. Defoliace 

(odlistění) korun činila více jak 60 % u zkoumaných porostů. Některé porosty měly 

pouze 10 % vitálních pupenů a vitalita silně poklesla. U více jak 12 000 ha smrkových 

porostů se projevily symptomy poškození. 

Po zimě 1996/97nadále pokračovalo odumírání silně poškozených mlazin a porostů  

ze zimy 1995/96. Porosty staršího věkového stupně, u kterých se projevilo poškození  

už v zimě 1995/96, začaly v roce 1998 odumírat nebo jen velmi málo regenerovat.  

Ty smrkové porosty, u nichž bylo poškození slabé až střední, začaly regenerovat lépe 

podle stupně poškození a stáří. Důsledky poškození se odstraňovaly výchovnými zásahy  

a prosadbami listnatých porostů. 

Od roku 1995 se v dalších deseti letech zlepšoval zdravotní stav poškozených 

smrkových porostů. Stres ze zimy 1995/96 zapříčinil snížení výškového přírůstku 

smrkových porostů, v následujícím období mírně narůstal a v roce 1999 činil výškový 

přirůst takových hodnot, jaké byly naměřeny před katastrofickou zimou. 

Od roku 1997 klesal obsah síry v jehličí, ale od roku 2003 opět pomalu mírně narůstal. 

Předpokládá se, že nárůst síry v jehličí smrkových porostů souvisí s využíváním 

hnědého uhlí v lokálních topeništích. 

Na jaře 1997 se vytvářely první příznaky plošného poškození březových porostů.  

To bylo způsobeno opět inverzí, námrazou a extrémními teplotními výkyvy. Poškození  

po zimě zasáhlo březové porosty na území o rozloze 5 000 ha. U silně poškozených 

porostů se nadále jejich stav zhoršoval, u slabě poškozených bříz (do 30 % defoliace) se 

poškození zastavilo. V polovině roku 1998 došlo z cca 7 000 ha bříz v náhradních 

porostech k poškození 4 960 ha (SLODIČÁK a kol., 2008). 
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V následujícím roce, čili roce 1999, pokračoval trend odumírání a po třech letech se 

území s poškozenými březovými porosty rozšířilo na plochu 5 428 ha. K nejvíce 

poškozeným patřily břízy do 20 let, které se vyskytovaly v nadmořských výškách okolo 

900 m. n. m. nebo na podmáčených a rašelinových stanovištích a na oglejených půdách 

(půdy, které se vyvíjejí pod vlivem střídavého zamokřování a vysoušení). 

Na jaře 1999 se v západní části Krušných hor (Horní Blatná, Kraslice, Kladská) 

vyskytlo plošné poškození smrkových porostů o rozloze 5 000 ha. Poškození se objevilo 

na jehličí starších ročníků tím, že žloutlo, usychalo a opadávalo. Stejné symptomy bylo 

možné pozorovat už před 15 lety na jednotlivých stromech. V této části Krušných hor 

dochází k degradaci půd, vyvolané okyselením svrchních vrstev půdního profilu  

a vymýváním živin, především bazických prvků. 

U smrkových porostů v půdních horizontech byl nedostatek především hořčíku  

a vápníku. V jehličí zkoumaných ročníků byly zjištěny velmi nízké hodnoty dusíku, 

fosforu, vápníku, zinku nebo hodnoty dosahovaly fyziologického minima, například  

u hořčíku. U spousty porostů pak docházelo k nevratnému poškození nebo opadu 

asimilačních orgánů.  

V dalších letech se plošný rozsah žloutnutí jehličí rozrůstal a v roce 2001 činil více 

 jak 10 000 ha. V západní části Krušných hor byl u prvního a druhého ročníku jehličí 

mnohem nižší obsah hořčíku než u jehličí ve východní části Krušných hor. Existovaly  

i případy, kdy hodnoty hořčíku nedosahovaly ani fyziologického minima. Defoliace 

korun poklesla a od roku 2003 byla pod hranicí 30 % (SLODIČÁK a kol., 2008). 

„Od roku 2000 přistoupilo Ministerstvo zemědělství ČR na základě usnesení vlády  

č. 53/2000 k vápnění a hnojení ohrožených porostů v oblasti Krušných hor“  

(SLODIČÁK a kol., 2008, str. 26). 
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2.6 Aktuální poznatky o současném stavu lesních porostů 

V roce 2006 provedli pracovníci z ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

Brandýs nad Labem) z pobočky Jablonec nad Nisou výzkum o současném stavu lesních 

porostů. Výzkum se prováděl v té části Krušných hor, která je nejvíce postižena 

imisemi. Výzkum byl zaměřen především na porosty tvořené cizími dřevinami nebo 

porosty náhradních dřevin. Do hodnocení byly také zařazeny zbytky smrkových 

porostů. Pro přehlednost se porosty rozdělily do základních směsí dle nároků dřevin a 

vývoje zdravotního stavu. Hranice šetřeného území, se stanovila podle toho, kde se 

nejvíce vyskytují porosty náhradních dřevin. Základ tohoto území se nachází ve 

východní části Krušnohoří. K této části se začlenily i větší plochy náhradních dřevin ze 

západní části Krušnohoří.  

Výzkum se zabýval především složením a stavem porostů. Výzkum probíhal v říjnu  

až listopadu 2005, v květnu až říjnu 2006 a v květnu 2007. Podkladem pro studii se 

stala data Lesního hospodářského plánu z období 1998 až 2000. Zkoumaly se veškeré 

porostní skupiny, smrkové porosty postižené škodami zvěří i porosty dřevin přirozené 

skladby. Vlastní studie byla zaměřena na faktory, které ovlivňují životnost porostů, 

produkci, vývoj porostů a plnění funkcí lesa. Také byly pozorovány symptomy, 

 které souvisí s pobytem zvěře v porostech a jejich vlivem na porosty (BALCAR, 

NAVRÁTIL, 2006; PĚNIČKA et al., 2007). 

2.6.1 Poškození nejvíce zastoupených d řevin 

Poškození smrku ztepilého (Picea abies)  

Na smrku ztepilém (Picea abies) byly zkoumány dva typy poškození. První vzniklo 

vlivem znečištěného ovzduší – poškození „imisního typu,“ tzn. defoliace a postupné 

prosychání porostů. Druhý typ poškození je označován jako poškození „nového typu,“ 

tzn. barvené změny (žloutnutí) jehličí s případnou defoliací. Poškození imisního typu se 

zkoumalo jen u smrku ztepilého od věku 10 let. Tyto zkoumané porosty byly zařazeny 

do následujících stupňů: 
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Stupeň 0 – zdravé porosty: stromy v porostu bez známky poškození. Počet ročníků 

jehlic je po celé délce koruny stejný. 

Stupeň 0 / 1 – porosty s prvními příznaky poškození: v porostu se nevyskytují silně 

poškození jedinci. 

Stupeň 1 – porosty mírně poškozené: počet silně poškozených stromů v porostu není 

vyšší než 5 %. Převážná část jedinců si zachovává 4 - 6 ročníků jehličí. Koruny rezivý 

jen v předjaří.  

Stupeň 2 – porosty středně poškozené: poškození se vyskytuje u 6 – 30 % jedinců. 

U silně poškozených jedinců jsou 2 ročníky jehličí, které je normálně vyvinuté. U slabě 

poškozených jedinců je 3 -5 ročníků normálně vyvinuté a zbarvené jehličí. Rezivění 

koruny nastává v předjaří. Mladé porosty mají 5 ročníků jehlic. 

Stupeň 3a – porosty silně poškozené: 31 – 50 % jedinců silně poškozených. Všichni 

jedinci s částečně proschlou korunou. Jedinci se slabým poškozením mají 2 –4 ročníky 

jehličí. Dochází k pomalému stejnoměrnému prořídnutí porostu. Rezivění koruny je 

zjevné v létě a na podzim. Mladé porosty zachovávají kolem 4 ročníků jehlic a asi  

10 – 15 % jedinců bývá poškozeno. 

Stupeň 3b – porosty velmi silně poškozené: 51 – 70 % jedinců v porostu se silným 

poškozením. Další charakteristika viz. 3a. 

Stupeň 4a – porosty odumírající: 71 – 100 % jedinců v porostu silně poškozeno. Větve 

mají maximálně 2 ročníky jehličí, většina je rezivě zbarvená. Jednotlivci i celé skupiny 

stromů odumírají. 

Stupeň 4b – porosty odumřelé.  

V současnosti ukazují studie na velmi dobré zlepšení zdravotního stavu u porostů,  

než tomu bylo v letech 1998 – 2000. Porosty středně a silně poškozené vystřídaly 

porosty se stupněm poškození 0. V roce 2006 byly na monitorovaném území Krušných 

hor sledovány porosty podle stupně poškození barevnými změnami. Za poškozeného 

jedince byl považován takový strom, který měl žloutnutí a defoliaci jehličí 10 % a více. 
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Tab. č. 1: Stupně poškození v roce 2006 (převzato a upraveno z SLODIČÁK a kol., 

2008, s. 134) 

stupeň poškození jedinci v % rozloha v ha 

0 méně než 10 % poškozených větví 
koruny 

6 880 

1 do 10 1 589 

2 11 – 30 491 

3 31 – 60 294 

4 více než 60 157 

 

Rezavění, žloutnutí a předčasný opad jehlic u smrku pichlavého bylo zjištěno na 7 % 

z celkové výměry studovaných porostů. Tyto barevné změny se vykytovaly jen u těch 

jedinců, kteří se nacházeli na podmáčených nebo extrémně vysušených územích 

(SLODIČÁK a kol., 2008). 

Poškození břízy (Betula sp.) 

Silně poškození jedinci měly defoliaci 70 % a více, velmi prořídlou korunu, listy 

nerovnoměrně uspořádané v koruně a větve v obvodové části koruny suché. Na 42 % 

sledovaného území se nacházely březové porosty s vyšším stupněm poškození. Březové 

porosty ve vyšších polohách měly větší poškození než březové porosty v nižších 

polohách. 

Tab. č. 2: Stupně poškození (převzato a upraveno z SLODIČÁK  a kol., 2008, s. 136). 

stupeň Silně poškození nebo suchý jedinci  

0 méně než 10 %  

1 11 – 30 %  

2 31 – 50 

3 51 a více 
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Poškození modřínu (Larix sp.) 

U modřínu se vyskytovalo velmi často vícesměrné zakřivení kmenové části. Toto 

zakřivení neumožňovalo kvalitní výřez. Křivost byla zjištěna u 85 % sledovaných 

porostů. Nejvíce křivých jedinců se nacházelo ve vyšších polohách. Poškození 

smrkových porostů imisemi pokleslo. Téměř čtyřnásobně zvětšilo území 

s nepoškozenými porosty. Porosty smrku ztepilého (Picea abies), na kterých se 

projevily barevné změny, zaujímaly území o výměře 2 531 ha.  

Současné údaje o stavu porostů náhradních dřevin se získávají z projektu Ministerstva 

zemědělství ČR „Studie – Šetření stavu porostů v Krušných horách.“ Návrh tohoto 

projektu byl vydán v roce 2005, aby se získaly nové informace o vývoji, současnosti  

a dynamice stavu náhradních dřevin, vzhledem ke snížení přímé imisní zátěže, změnám 

v půdách a ve stavu porostů.  

Poškození ostatních dřevin 

Podle výsledků terénního šetření vyplývá poměrně málo zastoupené poškození jeřábu 

ptačího (Sorbus aucuparia), olše (Alnus sp.) 2 % a osiky (Populus tremula) 3% 

(SLODIČÁK a kol., 2008). 

2.7 Charakteristika nového poškození lesa 

Tým pracovníků VÚLHM Jíloviště-Strnady a Oblastního inspektorátu Lesů České 

republiky, s. p., zpracoval a publikoval rozbor nového poškození. Na základě jimi 

získaných faktů, bioklimatologické analýzy poměrů v zimě 1995/1996 a po doplnění 

názoru orientační obhlídkou poškozené lesní oblasti v Krušných horách lze soudit 

následující: Z měření koncentrací SO2 během zimních měsíců 1995/1996, z následné 

analýzy obsahu škodlivin v ročních jehlicích smrku ztepilého různého věku  

a ze vzhledu i lokalizace poškození dřevin vyplývá jednoznačně, že původcem 

poškození asimilačních orgánů u smrku ztepilého všech věkových stupňů jsou 

průmyslové imise; jsou tedy i nadále základním ohrožením životnosti horských lesů 

Krušných hor.  

Obecná meteorologická situace se v Evropě počínaje říjnem 1995 vyznačovala  

po všechny další zimní měsíce meridionálním systémem cirkulace, jenž byl v některých 
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měsících velmi výrazný. Charakter povětrnostní situace ve střední Evropě vedl k tomu, 

že v dané oblasti zájmů velmi výrazně převládalo proudění vzduchu z východních 

směrů. Silná námraza a její závěsy poškozující lesní dřeviny všech druhů  

(jsou zaznamenávány prakticky nepřetržitě od poslední dekády listopadu 1995 do února 

1996) potvrzují působení nízké inverzní oblačnosti.  

I když byl rozsah námrazových jevů označen jako třetí největší v celém 20. století, 

konstatované poškození lesa námrazou je sotva faktorem podstatně zvyšujícím působení 

toxických imisí na smrk ztepilý. Teploty vzduchu v Krušných horách byly podnormální 

vzhledem k dlouhodobému normálu zimních teplot, tak jako všude jinde u nás v zimě 

1995 / 1996. Záporná odchylka od normálu však byla právě v Krušných horách většinou 

menší než jinde, zejména v lednu.  

Teplotní poměry se výrazněji nepodílely na imisním poškozeni lesa  

v této zimě. To vše nasvědčuje tomu, že základní příčinou poškození asimilačního 

aparátu smrku ztepilého (Picea abies) a ohrožení, popř. ukončení životnosti jeho 

porostů v Krušných horách během zimy. 1995/1996 byly především z Čech přicházející 

průmyslové imise. 

Pokud kvantum emisí povede dlouhodobě k průměrným koncentracím nosné škodliviny 

SO2 v regionu nad 30 µg.m-3 a pravděpodobné inverzní situace budou krátkodobě 

překračovat hodnoty 400 µg.m-3 v horských polohách Krušných hor, je nutné počítat s 

imisním poškozováním porostů smrku ztepilého (Picea abies) a omezováním jejich 

životnosti. Prognóza imisního zatížení propojená s klimatologickým hodnocením 

pravděpodobnosti výskytu kritických povětrnostních situací je klíčovou záležitostí pro 

další nakládání s lesy v horských polohách Krušných hor. Povětrnostní situace,  

jaké byly v zimním období 1993/1994 nebo 1995/1996, které jsou zřejmě hlavní 

příčinou kalamitní imisní situace, se mohou opakovat zejména za stacionárních 

anticyklon [3]. 
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2.8 Obnova postižené krajiny 

2.8.1 Teoretická východiska rekultivace 

Pojem rekultivace je z hlediska zemědělského definován jako opětovná kultivace 

zanedbané, zničené nebo poškozené půdy, jejím účelem se stává navrácení 

k zemědělské výrobě a jejímu zalesnění. Z hlediska ekologického je rekultivace lidskou 

činností zaměřenou na obnovu přirozených vlastností narušené krajiny, která se uvádí 

do přírodní rovnováhy. Z širšího hlediska je rekultivace definována jako soubor 

opatření a úprav, kterými zúrodňujeme půdy znehodnocené a zpustošené přírodní  

nebo lidskou činností, přispívá k produkčnosti krajiny, jejich přírodních vlastností jako 

celku, tj. všech jejich přírodních složek.  

Legislativa ČR ze zákona udává povinnost zrekultivovat území zdevastované těžbou 

nerostných surovin a území narušené antropogenní činností. Zákon č. 334/92 Sb. 

navrátit území po těžbě do původního stavu vyžaduje, aby byla zemědělská půda co 

nejméně narušována. Po skončení zemědělské činnosti se musí provést taková terénní 

opatření, aby zasažené území bylo svým tvarem, uložením zeminy a vodními poměry 

připraveno k rekultivacím a způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině.  

V příloze vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. je stanoven obsah plánu rekultivací půdy, který 

tvoří technická část (množství skrývaných zemin a způsob jejich využití, cíl rekultivací, 

způsob terénních úprav pozemků, úpravy vodního režimu, meliorační opatření, atd.), 

biologická část (meliorační osevní postup, cíl rekultivace, intenzita hnojení), časový 

postup technické a biologické rekultivace, rozpočet nákladů na rekultivaci, mapové 

podklady (VRÁBLÍKOVÁ a kol., 2008). 

Rekultivace je důležitou součástí exploatace nerostné suroviny. Proces rekultivace se 

člení do následujících úseků: Přípravná fáze rekultivační problematiky s funkcí 

preventivní a optimalizační. Průzkum ložiska by měl být koncipován tak,  

aby poskytoval podklady a informace pro otvírku ložiska i jeho exploataci. Zároveň, 

aby poskytoval podklady a informace pro následné rekultivace. Rekultivační záměry 

mají být uplatňovány už při zpracování územně plánovací dokumentace v rámci 

obecného řešení rozvoje územní organizace a struktury územních celků, územního 

řešení těžby i rekultivace. 
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Důlně technická fáze rekultivační problematiky má převážně preventivní charakter,  

ale také vytváří podmínky pro rekultivaci. Veliká pozornost musí být věnována řízené 

tvorbě devastovaných území, umisťování výsypek, odvalů či složišť v krajině. Jejich 

vhodnému tvarování a selektivnímu odklizu neproduktivních hornin a zemin. Během 

těchto etap těžby lze výrazným způsobem ovlivňovat rozsah a intenzitu devastace, 

ekologicko - stanovištní podmínky devastovaných území, které se následně podílejí na 

výsledné efektivnosti rekultivace.  

Součástí biotechnické fáze rekultivačního cyklu jsou skupiny prací technické povahy. 

Základním úkolem těchto prací je odstranění deficitní povahy stanoviště. Do této 

skupiny patří: terénní úpravy, kterými je řešen prostor litosféry, a to úpravou reliéfu,  

a tím i horninového prostředí; navážky úrodných a potenciálně úrodných hornin  

a zemin, jimiž jsou upravovány poměry pro optimalizaci poměrů a vývoje v pedosféře  

a některých ložisek hydrosféry; základní půdní meliorace, kterou jsou zlepšovány 

mechanické, fyzikální, fyzikálně chemické a biologické podmínky pro ekologicky  

a ekonomicky efektivní průběh půdotvorných procesů; cílem hydrotechnického opatření 

je řešení odtokových poměrů, obnova nebo tvorba nové hydrografické soustavy v dané 

části krajiny, která ovlivňují hydrické poměry v nadzemní i podzemní sféře; 

hydromeliorační opatření jeho základním smyslem je optimalizace hydrických poměrů.  

Obsahují soustavy odvodňovacích prací a závlah, technickou stabilizaci svahů 

a systém protierozních opatření. Smyslem je minimalizace dynamiky 

geomorfologických procesů ve svažitém území devastovaných ploch, ochrana 

rekultivačních kultur a výstavba komunikací, jimiž jsou rekultivované pozemky 

zpřístupňovány. Při zemědělských rekultivacích se jedná o soubor agrotechnických 

opatření, případně o zakládání speciálních kultur. Při vesnické rekultivaci jde o soubor 

lesnických prací spojených se zakládáním kultur s pěstební péčí na nelesní půdě. 

Postrekultivační fáze začíná předáváním zrekultivovaných pozemků do následného 

užívání. U zemědělských rekultivací se jedná o problémy s udržováním a zvyšováním 

úrodnosti zrekultivovaných pozemků. U lesnických, lesoparkových nebo parkových 

kultur jde o systém pěstebních opatření (ŠTÝS a kol., 1981). 
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2.8.2 Severo český hn ědouhelný revír 

Důlně technická rekultivace 

Tato rekultivace zahrnuje opatření realizovaná v průběhu přípravy a provozu báňské 

činnosti s cílem zajistit optimální podmínky pro biotechnickou část rekultivace. Jedná 

se o umisťování výsypek v krajině, odkliz nadložních hornin a stavby výsypek. 

Možnosti realizace tohoto typu rekultivace je závislá na koncepci těžby, geologických 

podmínkách, systému využití nerostných surovin, územně technické situaci 

v dobývacím prostoru a cílové představě o způsobu a využití vytěženého prostoru. 

Biotechnická rekultivace 

Během druhé poloviny minulého století byly prováděny především hlubinné těžby, 

které se v krajině projevovaly propadlinami, poklesy, narušováním vodního režimu  

a malými odvaly. V roce 1908 byla v Duchcově stanovena rekultivační expozitura 

Zemské zemědělské rady, jejím cílem bylo organizovat obnovu devastovaných 

pozemků. Z údajů tohoto orgánu bylo v okresech Duchcov, Most a Chomutov do roku 

1909 zasaženo těžbou 6 173 ha pozemků, ze kterých bylo zdevastováno 2 210 ha. V této 

době bylo rekultivováno 448 ha, ze kterých bylo 116 ha rekultivováno těžební 

společností. Další plochy byly pravděpodobně upravovány majiteli zemědělských 

pozemků. V letech 1915 – 1918 prováděla rekultivační práce rekultivační expozitura 

v Duchcově.  

Od roku 1957 byl zřízen Zemědělský a rekultivační závod v Teplicích, později byla 

rekultivační činnost převedena do závodu pomocné výroby n. p. SHD – Báňské stavby 

Most v Teplicích. V roce 1967 existoval závod 4 Vrtný průzkum a rekultivace se sídlem 

v Oseku u Duchcova. Všechny rekultivační práce v oblasti Severočeského 

hnědouhelného revíru byly řízeny, plánovány, financovány a koordinovány oddělením 

rekultivace generálního ředitelství koncernu SHD v Mostě. K realizaci prací 

biotechnické části rekultivace byl zřízen Zeměvrtný a rekultivační závod 4, který sídlil 

v Oseku. Stal se dodavatelem těchto prací pro všechny koncernové podniky revíru.  
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Způsoby rekultivace 

Rekultivace v SHR je navržena tak, aby splňovala požadavky pro obnovu původní 

krajiny, zásady tvorby nové krajiny, bydlení a rekreaci s úměrným zastoupením 

zemědělských půd, lesů, lesních parků a vodních ploch. Při rekultivaci jsou uplatňovány 

tři základní způsoby rekultivace: zemědělská, lesnická a vodohospodářská.  

Rekultivace zemědělská byla realizována ve dvou alternativách: agrotechnické – tvorba 

nových orných půd, výjimečně tvorba luk, pastvin a v okolí měst zahrádkářských 

kolonií; pomologické – zakládání velkoplošných ovocnářských plantáží a výstavba 

vinic. Lesnická rekultivace byla realizována dvojím způsobem: jako lesy účelové a lesy 

produkční. Obě tyto základní funkce se prolínají, přesto v praxi převažují lesy účelové 

v následujícím členění: lesy ochranné – půdoochranné, ochranné lesní pásy, 

vodohospodářské; lesní parky – dochází ke sloučení prvků lesa a parku. Uplatňují se 

především jako příměstská zeleň s funkcí krátkodobé rekreace; parky – realizovány ve 

funkčních zónách sídel. Vodohospodářské způsoby rekultivace realizovány budováním 

vodních nádrží a nových vodotečí.  

Technologie rekultivace 

Technologie je tvořena technickými (terénní úpravy, navážky úrodných a potencionálně 

úrodných zemin, soustava půdní meliorace, výstavby komunikací, hydrotechnické  

a hydromeliorační práce, technická stabilizace svahů) a biotechnickými opatřeními 

(protierozivní opatření, soustavy zemědělské, lesnické, sadovnicko – parkové 

rekultivace). 

Cílem rekultivace bylo zejména ozelenění ploch, při kterém se využívaly rostliny 

s nízkým hospodářským efektem. U lesnických rekultivací se co nejvíce omezily terénní 

úpravy, zemědělské akce byly prováděny bez předchozích navážek úrodných zemin, bez 

realizace základní půdní meliorace, bez intenzifikačních hydromelioračních opatření, 

převážně přímou kultivací výsypkových zemin. 
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Při rekultivační technologii byl kladen důraz na fázi zlepšování ekologických faktorů 

výsypkových stanovišť. Na tvorbu výsypek v průběhu stavby navazovala intenzivní 

realizace terénních úprav, navážky intenzivních a melioračních zemin, úpravy vodního 

režimu, mineralogické skladby i hydropedologické skladby povrchových vrstev 

výsypek. 

Při zakládání lesních porostů byly výsypkové svahy do sklonů 1 : 5 až 1 : 6,  

to umožňovalo zalesňovací a ošetřovací práce i ochranu kultur mechanizovat.  

Při zakládání lesních kultur bylo nejčastěji využíváno cílových hospodářsky cenných 

dřevin. Než byly lesní kultury odevzdány do rukou uživatelů, byly ve větší míře 

přihnojovány. U zemědělské rekultivace jsou náročnější měřítka na rozlohu, celistvost  

a pravidelnost pozemku, ale také na mechanizační obhospodařovatelnost. 

U přípravné etapy je nejvíce pozornosti věnováno pedogenetické kvalitě povrchových 

vrstev výsypkových hornin, především z hledisek mineralogických  

a hydropedologických.  

Před uskutečněním zemědělských akcí dochází k navážce úrodných zemin vrchního 

humózního profilu, hlinitých hornin čtvrtohorního původu a také různých zemin 

meliorační povahy, tj. betonitů, tufických jílů, slínů, rašeliny atd. Velký důraz je kladen 

na intenzitu výživy, kdy je využíváno minerálně organického karbohnojiva. 

Karbohnojivo se vyrábělo na bázi odpadních hnědouhelných kalů z úpraven uhlí. 

Jednou z nejčastějších zemědělských akcí se stávaly hydromeliorační opatření,  

a to odvodňovací a zavlažovací soustavy. Původní dvou až tříletý zúrodňovací cyklus 

byl prodloužen na osm až dvanáct let. Prioritou stále bylo vytvořit antropogenní půdní 

profil s největší potencionální úrodností. V průběhu druhé poloviny rekultivačního 

období byly realizovány rekultivační akce rekreační povahy. Lesoparkové porosty byly 

vybavovány hustou soustavou komunikací. Výstavba rekreačních vodních nádrží  

a regulací vodního režimu byla nejčastěji doplňována lesoparkovým nebo parkovým 

okolím.  
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Zakládání parků je z hlediska technologie jednou z nejnáročnějších rekultivačních 

opatření. Bývají zde intenzivní terénní úpravy, navážky úrodných zemin, při výsadbě se 

využívá sadovnického sortimentu stromů a keřů, zatravňovací plochy se solitery  

a skupinami dřevin. Součástí parků se stává jak síť komunikací, tak rekreační  

a sportovní vybavenost (ŠTÝS a kol., 1981). 

2.8.3 Sokolovský revír 

V roce 2001 si připomněla Sokolovská uhelná, a. s. 48 let vzniku státního podniku 

rekultivace Sokolov. V roce 1946 dochází ke zřízení jednotného národního podniku 

Falknovské hnědouhelné doly (FHD) sloučením veškeré důlní činnosti v jednotnou 

těžební organizaci. FHD společně s průmyslovými podniky převzaly zemědělskou  

a lesní půdu. V roce 1948 dochází ke změně názvu Falknova na Sokolov a tím i ke 

změně FHD na Hnědouhelné doly a briketárny národní podnik Sokolov (HDBS). 

V letech 1950 – 1951 dosahuje půdní fond pod správou HDBS již 3 570 ha 

(DIMITROVSKÝ, 2001). 

Důlně technická rekultivace 

Ještě před tím než dojde k otvírce uhelných ložisek, vytváří se vhodné podmínky pro 

rekultivaci. Následná rekultivační opatření jsou závislá na způsobu otvírky, umisťování 

výsypek, na technologii jejich zakládání, sypání a tvarování. V sokolovském revíru je 

velkým problémem odvodnění podloží výsypek. Za nedostatečného odvodnění dochází 

ke skluzům, snižuje se kapacita výsypek a následně může dojít k jejich destrukci,  

a to během rekultivace nebo až po ní. Umístění a tvarování výsypek je nutné sladit 

s okolní krajinou. Při tom musí být brán ohled na stav a funkční poslání okolních 

pozemků. V sokolovském revíru se při dokončování sypání povrchu výsypek přimísilo 

lehčího materiálu (písek, štěrkopísek) k cyprisovým jílům. Tak došlo k vylehčení 

cyprisových jílů. Lehčí materiál mohl být využit z nadloží uhelných slojí, přestože se 

zde vyskytuje v omezeném množství. Poslední fází rekultivační prevence je úprava 

povrchu náhorních plošin, svahů a vytvoření odpovídajících sklonů. 
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Rekultivační prevence není v sokolovském revíru, u hlubinné těžby prováděna,  

protože poddolované území je nepodstatné výměry a bude odtěženo lomovým 

způsobem. 

Biotechnická rekultivace 

Koncepčním řešením rekultivace v sokolovském revíru se zabývalo generální ředitelství 

Hnědouhelných dolů a briketáren. Pod těžební koncernové organizace spadala příprava 

ploch pro rekultivaci, projektová dokumentace a realizace, to vše muselo být v souladu 

se zákonnými předpisy. Rekultivační práce byly prováděny dodavatelským způsobem. 

Druh a způsob rekultivace je stanoven v dlouhodobých plánech, studiích a generelu 

rekultivace. Návrh vycházel ze všeobecně platných dlouhodobých prognóz, územního 

plánu rajónu sokolovsko-chebské hnědouhelné pánve, generelu těžby a podrobných 

územních plánů.  

V sokolovském revíru byly naplánovány zemědělské rekultivace, lesnické rekultivace 

spolu s parkovými a lesoparkovými úpravami, zakládání porostů se zastoupením 

cílových dřevin a vodohospodářské rekultivace. Z dalších druhů rekultivací to mělo být 

ozelenění. Jedním ze zásadních kriterií bylo zlepšení životního prostředí. V okolí sídlišť 

byla upřednostňována vysoká zeleň. Při zemědělské rekultivaci byla brána v úvahu 

návaznost na okolní pozemky, potřebu ornice, kvalitu výsypkových zemin, velikost 

plochy, náklady aj. Při lesnické rekultivaci byl prioritou budoucí účel, především 

z hlediska funkce lesního, lesoparkového nebo parkového porostu.  

Rekultivační technologie 

V sokolovské hnědouhelné pánvi se prováděly z rekultivačních prací technické (hrubá 

úprava plochy, návoz ornice, odvodnění, komunikační síť) a biotechnické (přímá 

rekultivace, rekultivace výsypek s návozem ornic, lesnická rekultivace, 

vodohospodářská rekultivace) technologie. 
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Hrubá úprava plochy je prováděna společně s dokončovacími pracemi stavby výsypek 

provozem důlního podniku. Pokud je hrubá úprava výsypky kvalitně provedena,  

je dostačující pro všechny běžné způsoby lesnické rekultivace. Je – li provedena v čas 

před nástupem zimního období, může být do takto upraveného povrchu výsypky 

provedena jarní výsadba sazenic. Provozní hrubá úprava plochy výsypek však obvykle 

nestačí pro zemědělskou rekultivaci na ornou půdu. Je proto nutné v rámci technologie 

vlastních rekultivačních prací provést dodatečnou úpravu pláně. Výhodné je upravenou 

plochu pláně před návozem ornice rozrušit za účelem lepšího spojení navezené orniční 

vrstvy s výsypkovým substrátem, jehož kvalitou se řídí i mocnost navážené kulturní 

vrstvy. Návoz ornice na upravenou pláň výsypky se provádí výlučně nákladními 

automobily. Navezení ornice se rozhrnuje buldozery na mocnost, která je stanovena 

projektem (DIMITROVSKÝ, 1976).  

Určení mocnosti je odvozeno z pedogenetické kvality výsypkových zemin, navozené 

ornice a intenzity rekultivace. V oblasti sokolovské hnědouhelné pánve, kde je ornice 

nedostatek a sprašové zeminy se vyskytují v omezeném množství a v nevýhodných 

úložných poměrech, je nejobvyklejší převrstvení 30 až 35 cm. Při nekvalitních 

výsypkových zeminách a nekvalitní ornici se mocnost převrstvení zvyšuje až do 50 cm. 

Na devastovaných plochách po hlubinné těžbě tkví terénní úpravy především v renovaci 

a závozu propadlin a poklesů. Ornice na těchto lokalitách se obvykle předem shrne 

stranou a upravená místa se pak opět překryjí.  

Odvodnění čerstvě nasypaných a upravených výsypek, pokud je to nevyhnutelné,  

se provádí zásadně zemními otevřenými příkopy bez zvláštní úpravy a zpevnění. 

Otevřené příkopy na výsypkách musí především odvést stagnující srážkovou vodu 

z terénních nerovností a podchytit vodu vyvěrající na svazích. Po částečném 

stabilizování tělesa výsypky je na plochách lesnické rekultivace výhodné biologické 

zpevnění otevřených příkopů a nedokombinovaný způsob s užitím vrby, olše.  

Trvalejší potřebné odvodnění výsypek, zejména ploch zemědělsky rekultivovaných,  

se řeší současně s výstavbou komunikační sítě na základě předem vypracovaných studií 

nebo generelu rekultivace. Odvodnění poddolovaných pozemků po doznění účinku  
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dolové činnosti na povrch se řeší systematickou drenážní soustavou včetně recipientu. 

Na výsypkách je přistupováno k budování komunikací obvykle po 4 až 5 letech,  

kdy dochází téměř k úplnému sednutí výsypkového materiálu. Při výběru tras je 

využíváno především zpevněných kolejových loží. 

Technologie biotechnické části rekultivačních prací lze rozdělit jednak podle druhu 

rekultivace, jednak podle způsobu provádění: Přímá rekultivace se dosud prováděla na 

omezených plochách sokolovského revíru, kde nebylo k dispozici po převrstvení 

dostatečné množství ornice. Tento způsob rekultivace je na zemědělskou ornou půdu 

v sokolovském revíru velmi perspektivní, zvláště na výsypkách tvořených zpevněnými 

cypřišovými jíly. 

Rekultivace výsypek s návozem ornice. K návozu se používá zatím výhradně 

humózních zemin půdního profilu, které byly skryty v předpolí lomů a výsypek. 

Předpokladem tohoto způsobu rekultivace je kvalitní urovnání výsypkového povrchu, 

na který se ornice naváží. Není vhodné navážet ornici na čerstvě urovnanou plochu,  

ale teprve po skončení největšího podílu celkového sednutí výsypky. Po návozu ornice  

a dodání živin podle provedeného rozboru se aplikuje dvou až tří letý, mimořádně  

i víceletý biologický rekultivační cyklus.  

Koncem padesátých a počátkem šedesátých let byly v sokolovském revíru ojediněle 

rekultivovány malé poddolované plochy výsadbou ovocných stromů, zejména jabloní. 

Tyto výsadby se neosvědčily. Jednak nebyla ze strany nových uživatelů zajištěna řádná 

péče, jednak proto, že oblast Sokolovska není vhodná pro pěstování ovoce. I v letech 

dobrého odkvětu není ovoce kvalitní, hlavně pro nevhodné klimatické poměry.  

Lesnická rekultivace je v sokolovském revíru nejčastějším druhem prováděných 

rekultivačních prací. Podle způsobu založení rekultivačních lesních kultur na výsypkách 

jsou zde uplatněny tři alternativy: rekultivační kultury jsou zakládány jen s použitím 

přípravných dřevin; za současného použití přípravných i hospodářsky cenných cílových 

dřevin; s použitím hospodářsky cenných cílových dřevin (ŠTÝS a kol., 1981). 
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Pro pedogenetické procesy substrátů na výsypkách má nezastupitelný význam skladba 

lesních porostů (přípravné porosty listnaté, smíšené porosty listnato – jehličnaté). 

První pokusy zalesňování antropogenních substrátů vzniklých uložením skrývaných 

nadložních hornin (zemin) byly v podmínkách Československa uskutečněny na dvou 

plošně malých výsypkách (Bohemia – 3,4 ha; Vilém 7,8 ha) v oblasti Sokolovska 

v letech 1932 – 1934. Od počátku, v chronologickém sledu, je na Sokolovsku 

ukončených 1 451 ha lesnických rekultivací, 744 ha lesnických rekultivací 

rozpracovaných a 4 979 ha plánovaných lesnických rekultivací. Celková plošná výměra 

na výsypkách bude tedy 7 174 ha (DIMITROVSKÝ, 2001). 

Z širokého sortimentu dřevin a keřů jsou doporučeny a v podmínkách sokolovského 

revíru používány přípravné dřeviny jako je olše lepkavá (Alnus glutinosa), šedá (Alnus 

incana) a zelená (Alnus viridis), topol osika (Populus tremula) v kombinaci s olší. 

Z hospodářsky cenných listnáčů jilm horský (Ulmus glabra), jilm habrolistý (Ulmus 

minor), habr obecný (Carpinus betulus), lípa malolistá (Tilia cordata), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub 

letní (Quercus robur)a dub zimní (Quercus petraea). Z keřů hloh jednosemenný 

(Crataegus monogyna), netvařec (Amorpha sp.), tavolníky (Spiraea sp.) a ptačí zob 

(Ligustrum vulgare). V poslední době jsou ověřovány a vysazovány i některé jehličnany 

jako je borovice obecná (Pinus silvestris), borovice černá (Pinus nigra), borovice 

Murayova (Pinus murrayana), vejmutovka (Pinus strobus), modřín evropský (Larix 

decidua), smrk pichlavý (Picea pungens) a smrk omorika (Picea omorika).  

Dosud prováděná vodohospodářská rekultivace v oblasti sokolovského revíru záležela 

jen na úpravě dosavadních zvodnatělých poklesů, jejichž rekultivace na zemědělskou 

nebo lesní půdu by byla neúměrně nákladná. Úpravou odtokových poměrů je 

stabilizována vodní hladina tak, aby nedošlo k podmáčení okolních pozemků. Některé 

z těchto ploch jsou využívány k rekreačním účelům, většina však pro sportovní rybaření 

(ŠTÝS a kol., 1981). 
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Jedním z limitujících faktorů vodohospodářská rekultivace, často rovněž nahrazované 

pojmenováním mokrá varianta rekultivací, je technologie porubní fronty, lomové 

dobývání podstatnou měrou ovlivňující tvar výsypek, jejich převýšení a v neposlední 

řadě i tvar nedosypaných zbytkových jam (lomů). Současná a budoucí výměra takto 

vzniklých vodních ploch na Sokolovsku nepřesáhne více než 100 ha. Nastolená cesta 

vodohospodářské rekultivace zatopením zbytkových jam na Sokolovsku je zdlouhavá, 

avšak šťastná. 

Významnou formou zahlazení následků báňské činnosti, jejíž význam bude 

v budoucnosti stoupat, je zatápění zbytkových jam. Na základě výzkumu  

se předpokládá, že takto vzniklá jezera budou trvale oligotrofní, s vysokou kvalitou 

vody. Tato jezera budou plnit i významnou úlohu zásobáren vody. Z hlediska 

rekultivace představuje tato varianta vhodnou úpravu okolní krajiny, součástí těchto 

úprav jsou tato opatření - těsnění dna uhelné sloje, zajištění stability navazujících  

svahů – břehů a zajištění kvality vody. Zatápění zbytkových jam po těžbě je jednou 

z alternativ konečného využití těchto rozsáhlých prohlubní.  

Teoreticky je možno zbytkové jámy zasypat zeminami, zatopit vodou nebo je nezatápět 

a nechat nezasypané. Zatopením zbytkové jámy vznikne jezero (nádrž), které by mělo 

mít mnohostranné využití. Mělo by plnit funkci ekologickou, sportovně rekreační  

i sociálně ekonomickou. Každé z těchto jezer bude zároveň velkou zásobárnou vody, 

která může být využívaná i pro průmyslovou činnost a zemědělské závlahy. Nelze 

v některých případech vyloučit ani použití této vody jako zdroje pitné vody. Podmínky 

pro všestranné použití nejvíce splňuje jezero oligotrofní (DIMITROVSKÝ, 2001).  

 

Dočasné ozelenění ploch je využíváno v rekultivační praxi revíru velmi málo, a to jen 

na plochách v exponovaných prostorech. Funkce dočasného ozelenění je především 

hygienická a estetická a jsou při ní používány nenáročné a osvědčené rostlinné druhy 

(ŠTÝS a kol., 1981).  
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3. Praktická část 

Praktická část mé diplomové práce je rozdělena na dva celky. Prvním je vlastní výzkum 

zahrnující znalostní dotazníkové šetření určené pro studenty středních škol a vyššího 

stupně gymnázia a jeho vyhodnocení. Dále se skládá z ověřených hypotéz, které se 

vztahují k znalostnímu dotazníkovému šetření. Poslední částí je výukové CD vytvořené 

na základě vyhodnocených údajů dotazníkového šetření. Druhým celkem je výukový 

projekt, jeho metodika tvorby, ověření dílčí části projektu (exkurze) a ověření exkurze 

v terénu. 

3.1 Vlastní výzkum – znalostní dotazníkové šetření 

3.1.1 Metodika znalostního dotazníkového šet ření 

Cíl dotazníkového šetření: 

Znalostní dotazníkové šetření je zaměřeno na průzkum následujících informací: 

� Všeobecné znalosti studenta o pohoří Krušných hor. 

� Orientace studenta v problematice vývoje zalesnění. 

� Přehled studenta o dřevinné skladbě Krušných hor. 

� Schopnost studenta popsat pojem náhradní dřevina a pojem rekultivace. 

� Znalosti studenta o typech a fázích rekultivace. 

� Přehled studenta o zrekultivovaných plochách ve svém okolí. 

Tvorba dotazníku: 

Znalostní dotazník je určen pro studenty středních škol a vyššího stupně gymnázia. 

Téma znalostního dotazníkového šetření zní: Vývoj zalesnění a rekultivace Krušných 

hor. Znalostní dotazník je zaměřen nejen na vývoj zalesnění a rekultivace, ale také  

na všeobecné znalosti studentů o pohoří Krušných hor. Při tvorbě znalostního dotazníku 

jsem se snažila, aby kladené otázky byly jednoduché, stručné, srozumitelné  

a jednoznačné. Znalostní dotazníkové šetření je anonymní a skládá se z patnácti otázek. 

Většina otázek je uzavřených s možností výběru jedné správné odpovědi,  

kterou studenti označí zakroužkováním. Ostatní otázky jsou v dotazníku s produkční, 

přiřazovací, dichotomickou a širokou odpovědí. Znalostního dotazníkového šetření se 

zúčastnilo 57 respondentů, kteří pocházejí z Karlovarské kraje.  
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Způsob zadání dotazníku: 

Dotazníkové šetření jsem prováděla na Gymnáziu Sokolov ve třídách 3. C a 3. E 

vyššího stupně gymnázia za přítomnosti vyučujícího studentů. Dotazník vyplňovali 

studenti v hodinách biologie. Před vyplněním znalostního dotazníku byli studenti 

seznámeni s tím, na jaké téma je dotazník zaměřen a jak dotazník vyplňovat. Studentům 

byla zdůrazněna anonymita dotazníku. Vyplnění dotazníku trvalo žákům 10 - 15 minut.  

 

Hypotézy znalostního dotazníkového šetření 

H1 Více jak 50 % z celkového počtu respondentů uvede chybnou odpověď na otázku  

č. 1 (Kolik procent rozlohy ČR zaujímá Podkrušnohorská oblast?) a na otázku č. 3  

(Podle způsobu vzniku jsou Krušné hory jakým typem pohoří?). 

H2 100 % respondentů uvede správnou odpověď na otázku č. 4 (Jak se jmenuje 

nejvyšší bod Krušnohorské soustavy?). 

H3 Méně jak 50 % z celkového počtu respondentů uvede správnou odpověď na otázku 

č. 5 (Jaká z hnědouhelných pánví je největší a těžebně nejvýznamnější?). 

H4 Méně jak 50 % z celkového počtu respondentů uvede správnou odpověď na otázku 

č. 9 (V jaké části Krušných hor byly porosty více poškozeny?). 

H5 Více jak 50 % z celkového počtu respondentů uvede správnou odpověď na otázku  

č. 10 (Největší podíl na poškození porostů Krušných hor mají:) a na otázku č. 11 

(Kolik % smrkového porostu bylo zničeno v letech 1978 – 1987?). 

H6 Méně jak 50 % z celkového počtu respondentů uvede správnou odpověď na otázku 

č. 12 (Napiš vlastními slovy, co si představuješ pod pojmem rekultivace?). 

H7 Méně jak 50 % z celkového počtu respondentů uvede správnou odpověď na otázku 

č. 13 (Napiš 3 typy rekultivace, které znáš:) a na otázku č. 14 (Jednotlivé fáze 

rekultivace spoj s příslušnými činnostmi:). 
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Ukázka dotazníku: 

ZNALOSTNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠET ŘENÍ 
TÉMA:  Vývoj zalesnění a rekultivace Krušných hor. 

 
U otázek s výběrem odpovědi je vždy jedna správná, kterou zakroužkujte. 

1) Kolik procent z rozlohy ČR zaujímá Podkrušnohorská oblast? 
a) 3 
b) 5 
c) 13 
d) 33 

2) Které pánve řadíme mezi Podkrušnohorské? 
a) Chebská, Mostecká, Žitavská 
b) Sokolovská, Mostecká, Žitavská 
c) Chebská, Sokolovská, Mostecká 
d) Sokolovská, Chebská, Žitavská 

3) Podle způsobu vzniku jsou Krušné hory jakým typem pohoří? 

a) vulkanické 
b) vrásové 
c) dómové 
d) kerné 

4) Jak se jmenuje nejvyšší  bod Krušnohorské soustavy? 
a) Lesný 
b) Klínovec 
c) Špičák 
d) Bouřňák 

5) Jaká z hnědouhelných pánví je největší a těžebně nejvýznamnější? 
a) Sokolovská 
b) Chebská 
c) Severočeská hnědouhelná 
d) Žitavská 

6) Napiš vlastními slovy, co si představuješ pod pojmem ,,náhradní d řevina ?” 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

7) Jaké byly původní dřeviny Krušných hor? 
a) smrk ztepilý, buk lesní 
b) bříza pýřitá, jeřáb ptačí 
c) smrk ztepilý, bříza pýřitá 
d) buk lesní, bříza pýřitá 
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8) Napiš 4 zástupce dřevin, kteří se v současnosti v dřevinné skladbě vyskytují: 
 (uveď rodové i druhové jméno) 
1. ……………………………. 
2. ……………………………. 
3. ……………………………. 
4. ……………………………. 

9) V jaké části Krušných hor byly porosty více poškozeny?  
(správnou odpověď podtrhni) 

 
                                            západní – východní 

10)  Největší podíl na poškození porostů Krušných hor mají:  

(správnou odpověď podtrhni) 

       imise z odvalů                   ozón                    inverze s imisemi SO2 

             kůrovcová kalamita                     oxidy dusíku       těžké kovy 

11)  Kolik % smrkového porostu bylo zničeno v letech 1978 – 1987? 
a) 30 
b) 40 
c) 60 
d) 90 

12)  Napiš vlastními slovy, co si představuješ pod pojmem rekultivace ? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

13)  Napiš 3 typy rekultivace, které znáš: 
1. …………………………….. 
2. …………………………….. 
3.   …………………………….. 

14)  Jednotlivé fáze rekultivace spoj s příslušnými činnostmi: 

        přípravná                        terénní úprava 

        důlně technická              poskytnutí podkladů a informací pro následnou rekultivaci 

        biotechnická vytvoření podmínek pro rekultivaci 

        postrekultivační              předání do následného užívání 

                                               pěstební opatření 

15)  Znáš nějaké zrekultivované plochy ve svém okolí? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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3.1.2 Vyhodnocení znalostního dotazníkového šet ření 

Výsledky znalostního dotazníkového šetření uvádím ve formě tabulky a grafu. 

TABULKA č. 1 - Vyhodnocení otázky č. 1 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

správná 6 10, 5 

chybná 50 87, 7 

nezodpovězena 1 1, 8 

 

Graf č. 1: Kolik procent z rozlohy ČR zaujímá Podkrušnohorská oblast? 

správná
11%

chybná
87%

nezodpovězena
2%

 

V této otázce většina studentů chybovala. Více jak polovina respondentů zakroužkovala 

chybnou odpověď b (5%). Pouhých 10, 5 % studentů označila správnou odpověď a 

(3%). Jeden z respondentů neoznačil žádnou z možných odpovědí.  
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TABULKA č. 2 - Vyhodnocení otázky č. 2 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

správná 47 82, 5 

chybná 10 17, 6 

nezodpovězena 0 0 

 

Graf č. 2: Které pánve řadíme mezi Podkrušnohorské? 

správná
82%

chybná
18%

nezodpovězena
0%

 

Správnou odpověď na tuto otázku označilo 82, 5 % respondentů, čili odpověď c 

(Chebská, Sokolovská, Mostecká). Pouhých 17, 6 % respondentů zakroužkovalo špatnou 

odpověď, a to odpověď b (Sokolovská, Mostecká, Žitavská) nebo d (Sokolovská, 

Chebská, Žitavská). 
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TABULKA č. 3 - Vyhodnocení otázky č. 3 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

správná 10 17, 5 

chybná 45 78, 9 

nezodpovězena 2 3, 5 
 

Graf č. 3: Podle způsobu vzniku jsou Krušné hory jakým typem pohoří? 

správná
18%

chybná
78%

nezodpovězena
4%

 

 

Z celkového počtu respondentů označilo 78, 9 % studentů chybnou odpověď a 

(vulkanické) nebo b (vrásové). Správnou odpověď a (kerné) zakroužkovalo pouhých  

17, 5 % respondentů. Dva ze studentů neoznačili žádnou z možných odpovědí. 
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TABULKA č. 4 - Vyhodnocení otázky č. 4 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

správná 57 100 

chybná 0 0 

nezodpovězena 0 0 

 

Graf č. 4: Jak se jmenuje nejvyšší  bod Krušnohorské soustavy? 

 

správná
100%

chybná
0%

nezodpovězena
0%

 

U této otázky označili všichni dotazovaní respondenti správnou odpověď b (Klínovec). 

Ani jeden z nich se odpovědi nezdržel. 
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TABULKA č. 5- Vyhodnocení otázky č. 5 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

správná 23 40, 4 

chybná 33 57, 9 

nezodpovězena 1 1, 8 
 

Graf č. 5: Jaká z hnědouhelných pánví je největší a těžebně nejvýznamnější? 

 

správná
40%

chybná
58%

nezodpovězena
2%

 

 

V hypotéze jsem předpokládala, že převážná část označí chybnou odpověď a 

(Sokolovská). Z celkového počtu označilo tuto odpověď 57, 9 % respondentů. Správnou 

odpověď c (Severočeská hnědouhelná) zakroužkovalo 40, 4 % studentů a jeden 

z respondentů neoznačil žádnou z možných odpovědí. 
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TABULKA č. 6- Vyhodnocení otázky č. 6 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

stromy, které nahrazují původní dřevinu 15 26, 3 

nahrazuje dřevinu, která byla poškozena 5 8, 8 

uměle vytvořená dřevina 10 17, 5 
 

Graf č. 6: Napiš vlastními slovy, co si představuješ pod pojmem ,,náhradní 

dřevina?” 

50%

17%

33% stromy, které nahrazují původní
dřevinu

nahrazuje dřevinu, která byla
poškozena

uměle vytvořená dřevina

 

 
Nejčastější odpovědi k této otázce byly následující: ,,Stromy, které nahrazují původní 

dřevinu.“ Tuto odpověď uvedlo z celkového počtu 26, 3 % respondentů. Další 

nejčastější odpovědí byla: ,,Nahrazuje dřevinu, která byla poškozena.“ Tuto odpověď 

uvedlo 8, 8 % respondentů. Tyto odpovědi můžeme pokládat za správný typ odpovědi, 

z čehož vyplývá, že správnou odpověď uvedlo celkem 35, 1 % respondentů. Další 

častou odpovědí byla: ,, Uměle vytvořená dřevina.“ Studenti měli na mysli dřevinu,  

která byla vyrobena chemickou cestou. Tuto chybnou odpověď uvedlo 17, 5 % 

studentů. Ostatních 52, 6 % z celkového počtu respondentů nenapsalo žádnou odpověď. 
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TABULKA č. 7 - Vyhodnocení otázky č. 7 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

správná 24 42, 1 

chybná 31 54, 9 

nezodpovězena 2 3, 5 
 

Graf č. 7: Jaké byly původní dřeviny Krušných hor? 

správná
42%

chybná
54%

nezodpovězena
4%

 

 

Z celkového počtu respondentů označilo správnou odpověď a (smrk ztepilý, buk lesní) 

42, 1 %. Chybnou odpověď označilo celkem 54, 9 % studentů. Nejčastěji zakroužkovali 

chybnou odpověď c (smrk ztepilý, bříza pýřitá) a odpověď d (buk lesní, bříza pýřitá). 

Dva respondenti neoznačili žádnou z možných odpovědí. 
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TABULKA č. 8 - Vyhodnocení otázky č. 8 

 

V tabulce a následujícím gryfu jsou nejčastější odpovědi studentů, které v dotazníku 

uvedli. 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

smrk ztepilý 40 70, 2 

buk lesní 36 63, 2 

bříza pýřitá 24 42, 1 

modřín opadavý 13 22, 8 
 

Graf č. 8: Napiš 4 zástupce dřevin, které se v současnosti v dřevinné skladbě 

vyskytují: (uveď rodové i druhové jméno) 

35%

32%

21%

12%

smrk ztepilý

buk lesní

bříza pýřitá

modřín opadavý

 

Všechny čtyři správné odpovědi uvedlo 72 % respondentů, 14, 1 % respondentů napsalo 

jen rodový druh jména, což neodpovídá zadání otázky. 10, 5 % respondentů tuto otázku 

nevyplnilo. Nejčastějšími správnými odpověďmi byly: smrk ztepilý, který uvedlo  

70, 2 %, buk lesní, ten uvedlo 63, 2 % respondentů, bříza pýřitá, kterou napsalo 42, 1 % 

respondentů a modřín opadavý napsalo 22, 8 % respondentů.  
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TABULKA č. 9 - Vyhodnocení otázky č. 9 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

správná 30 52, 6 

chybná 26 45, 6 

nezodpovězena 1 1, 8 
 

Graf č. 9: V jaké části Krušných hor byly porosty více poškozeny? 

správná
52%

chybná
46%

nezodpovězena
2%

 

Z celkového počtu podtrhlo správnou odpověď 52, 6 % respondentů. Nesprávnou 

odpověď podtrhlo 45, 6 % respondentů. A jeden ze studentů nepodtrhl žádnou 

z možných odpovědí. 
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TABULKA č. 10 - Vyhodnocení otázky č. 10 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

správná 25 43, 9 

chybná 26 45, 6 

nezodpovězena 6 10, 5 
 

Graf č. 10: Největší podíl na poškození porostů Krušných hor mají: 

správná
44%

chybná
45%

nezodpovězena
11%

 

  

Správnou odpověď podtrhlo 43, 9 % respondentů a špatnou odpověď podtrhlo 45, 6 %, 

respondentů. Jako nejčastější chybnou odpověď podtrhlo 24, 6 % respondentů,  

a to odpověď „mise z odvalů.“ Ani jednu z možných odpovědí nepodtrhlo 10, 5 % 

studentů. 
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TABULKA č. 11 - Vyhodnocení otázky č. 11 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

správná 13 22, 8 

chybná 36 63, 2 

nezodpovězena 8 14 
 

Graf č. 11: Kolik % smrkového porostu bylo zničeno v letech 1978 – 1987? 

správná
23%

chybná
63%

nezodpovězena
14%

 

 

V této otázce většina studentů chybovala. Chybnou odpověď zakroužkovalo 63, 2 % 

respondentů, nejčastěji zakroužkovali odpověď b (40) a také a (30). Správnou odpověď 

c (60) označilo 22, 8 % respondentů. Ani jednu z možných odpovědí neoznačilo 14 % 

respondentů. 
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TABULKA č. 12 - Vyhodnocení otázky č. 12 

V tabulce a následujícím gryfu jsou nejčastější odpovědi studentů, které v dotazníku 

uvedli. 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

znovuobnovení krajiny, např. po důlní činnosti 33 57, 9 

obnova lesů 6 10, 5 

zaplavení dolů 3 5, 3 
 

Graf č. 12: Napiš vlastními slovy, co si představuješ pod pojmem rekultivace ? 

79%

14%
7%

znovuobnovení krajiny, např. po
důlní činnosti

obnova lesů

zaplavení dolů

 

 

Správnou odpověď „znovuobnovení krajiny, např. po důlní činnosti“ uvedlo 57, 2 % 

respondentů. Dalšími častými odpověďmi byly „obnova lesů“  a ,,zatopení lesů“ ,  

které jsou činnostmi v rámci určitých typů rekultivací, proto jsem tyto odpovědi 

pokládala za chybné. Chybnou odpověď uvedlo 15, 8 % respondentů a 26, 3 % 

respondentů na tuto otázku neodpovědělo. 
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TABULKA č. 13 - Vyhodnocení otázky č. 13 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

zalesnění 24 42, 1 

zatopení 14 24, 6 

zastavení 8 14 

rekreační 3 5, 3 
 

Graf č. 13: Napiš 3 typy rekultivace, které znáš: 

49%

29%

16%
6%

zalesnění

zatopení

zastavení

rekreační

 

U této otázky neodpověděl ani jeden z respondentů správně. Pouhých 5, 3 % studentů 

uvedlo jeden správný typ rekultivace, a to rekultivací rekreační. Častými odpověďmi 

studentů byly „zalesnění, zastavění a zatopení lomu,“ které jsou dílčími činnostmi 

v příslušných rekultivacích, ale nejsou typem rekultivace. Proto jsem tyto odpovědi 

vyhodnotila jako chybné. Chybně odpovědělo 80, 7 % respondentů. Na otázku 

neodpovědělo 14 % respondentů. 
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TABULKA č. 14 - Vyhodnocení otázky č. 14 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

správná 1 1, 8 

špatná 53 93 

nezodpovězená 3 5, 3 
 

Graf č. 14: Jednotlivé fáze rekultivace spoj s příslušnými činnostmi: 

2%

93%

5%

správná

špatná

nezodpovězená

 

Jednotlivé fáze s příslušnými činnostmi správně spojil pouze jeden student z celkového 

počtu respondentů. Většina studentů přiřadila správně alespoň jednu fázi k příslušné 

činnosti, a to fázi přípravnou. Chybně přiradilo fáze 93 % respondentů. Odpovědi se 

zdrželo 5, 3 % respondentů. 
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TABULKA č. 15 - Vyhodnocení otázky č. 15 

 

V tabulce a následujícím gryfu jsou nejčastější odpovědi studentů, které v dotazníku 

uvedli. 

 

odpověď počet respondentů počet respondentů v % 

Medard 14 24, 6 

Vítkov 10 17, 5 

Michal 17 29, 8 
 

Graf č. 15: Znáš nějaké zrekultivované plochy ve svém okolí? 

34%

24%

42%

Medard

Vítkov

Michal

 

Všechny lokality, které studenti uvedli, byly správné. Nejčastěji uváděli lokalitu 

Medard, která prozatím není dokončena, dále lokalitu Vítkov a koupaliště Michal. 

Správnou odpověď napsalo celkem 59, 6 % respondentů. Na tuto otázku neodpověděl 

41, 4 % respondentů. 
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3.1.3 Ověření hypotéz 

Jedním z cílů mé diplomové práce bylo ověření hypotéz ke znalostnímu dotazníkovému 

šetření. 

Hypotéza H1 se potvrdila . Pokud porovnáme výsledky odpovědí všech dotazovaných 

respondentů, tak zjistíme, že chybnou odpověď na otázku č. 1 uvedlo 87 % z celkového 

počtu respondentů a na otázku č. 3 uvedlo chybnou odpověď 78 % z celkového počtu 

respondentů. 

Hypotéza H2 se potvrdila . Pokud porovnáme výsledky odpovědí všech dotazovaných 

respondentů, tak zjistíme, že správnou odpověď na otázku č. 4 uvedlo 100 % 

z celkového počtu respondentů. 

Hypotéza H3 se potvrdila . Pokud porovnáme výsledky odpovědí všech dotazovaných 

respondentů, tak zjistíme, že správnou odpověď na otázku č. 5 uvedlo 40 % z celkového 

počtu respondentů. 

Hypotéza H4 se nepotvrdila. Pokud porovnáme výsledky odpovědí všech 

dotazovaných respondentů, tak zjistíme, že správnou odpověď na otázku č. 9 uvedlo  

52 % z celkového počtu respondentů. 

Hypotéza H5 se nepotvrdila. Pokud porovnáme výsledky odpovědí všech 

dotazovaných respondentů, tak zjistíme, že správnou odpověď na otázku č. 10 uvedlo 

 44 % z celkového počtu respondentů a na otázku č. 11 uvedlo správnou odpověď 22 % 

respondentů. 

Hypotéza H6 se potvrdila . Pokud porovnáme výsledky odpovědí všech dotazovaných 

respondentů, tak zjistíme, že správnou odpověď na otázku č. 12 uvedlo 57 % 

z celkového počtu respondentů. 

Hypotéza H7 se potvrdila . Pokud porovnáme výsledky odpovědí všech dotazovaných 

respondentů, tak zjistíme, že správnou odpověď na otázku č. 13 uvedlo 0 % z celkového 

počtu respondentů a na otázku č. 14 uvedlo správnou odpověď 2 % respondentů. 
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3.1.4 Metodika tvorby výukového CD 

Výukové CD jsem vytvořila na základě výsledků, které vyplynuly z vyhodnocení 

znalostního dotazníkového šetření. Je zaměřeno na téma: Vývoj zalesnění a rekultivace 

oblasti Krušných hor. Mělo by sloužit jako pomůcka nejen učitelům, ale také studentům 

v semináři z biologie, environmentální výchovy a v biologickém kroužku. Je určeno pro 

studenty středních škol a vyššího stupně gymnázia. Při tvorbě výukového CD jsem se 

snažila, aby nebylo příliš odborné, ale zahrnovalo základní informace, které pomohou 

vyučujícím i studentům tuto problematiku snáze pochopit. 

 

Výukové CD obsahuje kapitoly jako geologii, která se týká základního rozdělení 

saxothuringika na jednotlivé oblasti a jejich stručné charakteristiky. Dále je zaměřeno  

na průběh těžby uhlí v Krušných horách, na její historii od roku 1403 až po 20. století  

a jaké jsou její důsledky. Další kapitola nazvaná „náhradní dřeviny“ obsahuje vymezení 

tohoto pojmu, výhody a nevýhody a cíl zakládání náhradních dřevin. V další kapitole se 

věnuji vývoji poškození Krušných hor v  jednotlivých obdobích, a to od roku 1880 až 

po současnost. Jednotlivá období zahrnují faktory, které se v určitých letech zasloužily 

o poškození lesů, případně informace, jaké porosty byly zasaženy. Poslední oddíl je 

věnován vymezení pojmu rekultivace, jednotlivým fázím, typům rekultivace 

a stručné charakteristice zrekultivovaných ploch na Sokolovsku. Ke každé kapitole jsou 

vytvořeny otázky k opakování jednotlivých témat. Správné odpovědi na otázky se 

nachází za poslední kapitolou.  
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3.2 Výukový projekt 

3.2.1 Metodika výukového projektu 

Téma: Krajina mého domova 

Cílová skupina:  

studenti středních škol a vyššího stupně gymnázií. 

Cíle projektu: 

Studenti: 

� Získají nové informace.  

� Dokážou samostatně pracovat a vyhledávat informace. 

� Předávají si informace. 

� Získají nové zkušenosti. 

� Rozvrhnou si práci. 

� Spolupracují s ostatními žáky ve skupině. 

� Získají nové poznatky a zkušenosti, které mohou využít v běžném životě. 

� Zaznamenají pH půdy určitých porostů. 

� Určí jednotlivé druhy porostů nacházející v jejich okolí. 

� Popíší rozdíl mezi chráněnou a ohroženou rostlinou. 

� Zjistí chráněné druhy rostlin v jejich okolí. 

� Dokážou vysvětlit pojem rekultivace, cíl a průběh rekultivace. 

� Uvedou a stručně charakterizují zrekultivované plochy ve svém okolí. 

� Orientují se v geologii, vodstvu a okresech Krušných hor. 
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Doba konání projektu:  

dlouhodobý projekt (jeden školní rok) 

Interdisciplinární vazba:  

biologie, chemie, geologie, ekologie, environmentální výchova, zeměpis, ICT, výtvarná 

výchova 

Zařazení do výuky:  
 seminář z biologie, seminář z environmentální výchovy, biologický kroužek   
 
 
Projekt „KRAJINA MÉHO DOMOVA“ – metodický materiál pro učitele 

CÍLE: 

� Vyhledat, shromáždit, utřídit informace geografické a přírodovědné, o místní 

krajině a regionu. 

� Prezentovat ústně i písemně získané informace. 

� Využít získaných poznatků z různých vyučovacích předmětů, z odborné 

a populárně naučné literatury, z encyklopedií, z atlasů, turistických, 

regionálních map, z informací veřejných sdělovacích prostředků  

a z internetové sítě.  

� Cvičit užívání různých počítačových programů. 

� Učit se týmové spolupráci. 

 

ORGANIZACE:   

I. etapa – motivace, rozdělení žáků do skupin, přiřazení úkolů jednotlivým 

skupinám 

Zhruba čtyři týdny před řešením projektu sdělíme studentům, jaký projekt budeme řešit. 

Motivujeme studenty k práci a rozdělíme je do tří až čtyřčlenných skupin. Studenti se 

mohou do skupin rozdělit sami. Každé skupině přidělíme úlohy prostřednictvím 

losování nebo dohodou, kdy při rozdělení práce pro jednotlivé skupiny přihlížíme  
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na schopnosti žáků a jejich dosavadní výsledky v hodinách biologie. Rozvržené úlohy 

pro jednotlivé skupiny se nacházejí v oddíle „PRO ŽÁKY.“ 

 

POZNÁMKA: 

Obsah, celkový počet a rozvržení úloh je možné po dohodě měnit. Všechny zpracované 

úkoly jednotlivými skupinami budou vystaveny na společné nástěnce, která může být 

vyvěšena ve třídě žáků nebo na chodbě. Každá práce musí zahrnovat problematiku 

přidělenou v jednotlivých úlohách. Každá skupina by měla být seznámena s obsahem 

její úlohy, aby se předešlo zasahování jedné skupin do úloh jiné skupiny. 

II. etapa – činnost mimo povinnou výuku 

Opatříme nástěnnou tabuli, na které se budou prezentovat výsledky všech skupin žáků 

jako na posteru. V místnosti, kde se bude konat závěrečný přednes, zajistíme počítač 

s promítací technikou. Shromáždíme potřebnou literaturu – učebnice, populárně naučné 

knihy, encyklopedie, přístup na internet apod. Na získávání literatury  

a podkladů se také podílejí žáci. Žáci používají nejrůznější dostupné zdroje a postupně 

se připravují na datum přednesu svého úkolu. Každá skupina musí zhotovit úkol 

v předem dané podobě. 

POZNÁMKA: 

Je dobré zavést pravidelné konzultace během plnění úkolů jednotlivých skupin. 

Konzultace slouží k průběžné kontrole skupin a jejich plnění úkolu, k dohodnutí 

podrobností a různých nejasností. Na každou konzultaci si jednotlivé skupiny připraví 

dosavadní výsledky svého úkolu. 
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III. jednodenní řešení během vyučování – nejlépe v počítačové učebně s přístupem 

na internet  

 

1. časový úsek  - Pět až šest vyučovacích hodin si rozdělíme na tři přibližně stejně 

dlouhé časové úseky, které oddělíme vždy asi 20 minutovou přestávkou. 

slouží skupinám k posledním úpravám zadané práce do finální podoby. Pokud by došlo 

k situaci, kdy nějaká skupina žáků nemá žádnou přípravu, využije tento čas k sestavení 

alespoň dílčí části své práce. V tomto časovém úseku si může každá skupina zkusit 

promítnout svou prezentaci a domluvit se, jak si žáci  

ve skupině rozdělí ústní komentování.  

2. časový úsek – je prostorem pro seminář. Celý seminář může být veden vyučujícím 

nebo část semináře svěří vybrané samosprávě žáků. Zástupci všech skupin seznámí 

posluchače s výsledky své činnosti. Po přednesu každé skupiny je vhodné vyvolat  

na dané téma diskusi.  

3. časový úsek – zahrnuje souhrn, celkové hodnocení a přípravu nástěnného tabule 

(posteru). Všechny práce jednotlivých skupin žáků se přehledně uspořádají  

na nástěnnou tabuli. Nástěnná tabule může být zpestřena ilustracemi žáků. 

Hotový „poster“ vystavíme ve třídě nebo na chodbě školy. Do závěrečného hodnocení 

výsledků činnosti jednotlivých skupin se zapojí i ostatní skupiny. Žáci si mohou na 

posilnění připravit své vlastí občerstvení. 

Dílčí část (exkurze) výukového projektu byla praktikována na Gymnáziu Sokolov 

v rámci biologického kroužku. Biologický kroužek vede Mgr. Pavlína Drnovcová. 

Podrobný popis o realizaci a průběhu exkurze se nachází v následující subkapitole. 
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Projekt „KRAJINA MÉHO DOMOVA“ – pracovní materiál p ro žáky                          

                                                                                      

MOTIVA ČNÍ TEXT 
 
Krušnohoří se v posledních třech stech letech stalo součástí nejrůznějších zvratů. 

Krušnohoří bývalo nejbohatšíma a nejstrategičtějším územím Českého království, 

posléze se stalo nejchudším regionem Rakouska-Uherska a následně opět průmyslovou 

velmocí. Po druhé světové válce došlo  v Krušnohoří k vylidnění, také spousta obcí 

zanikla nebo byla odtěžena. Krušné hory nabízely veliké bohatství jako cín, stříbro, 

železnou rudu, fluor, měď, uran, hnědé uhlí. Toto bohatství lákalo nejrůznější sortu lidí,  

kteří stavěli svá obydlí v těch nejdrsnějších částech Krušných hor. A tak až do roku 

1945 byly Krušně hory nejosídlenějšími horami Evropy. 

Po skončení třicetileté války trápil Krušnohoří hladomor. V polovině 18. století se 

místnímu zemědělství nedařilo a doly byly vytěžené. V této době pomohlo obyvatelstvu 

pěstování brambor, paličkování a rukavičkářství. V třicátých letech odcházela většina 

obyvatel za prací do sousedního Německa. Později došlo k připojení Sudet k Německu. 

Po květnu 1945 proběhl drastický odsun Němců. Jen malá část z nich zůstala na úplném 

západě hor. Severovýchod hor obývali Češi, kteří pracovali v tamějších továrnách. 

V 70. a 80. letech postihla Krušné hory ekologická katastrofa. Ta byla důsledkem 

nahromaděných imisních plynů, především tedy oxidu siřičitého ze spalování hnědého 

uhlí a následného převalení mlhy přes hřebeny Krušných hor. Tato katastrofa tvrdě 

zasáhla místní dvě třetiny lesů ale i zvířectvo. Sídla obyvatel této zkáze také neunikla - 

mlha například poleptala okenní skla. Z této katastrofy se Krušné hory nemohly dlouho 

vzpamatovat a stále se na obnově poničeného území pracuje. V průběhu posledních 

dvaceti let se Krušné hory staly jednou z nejatraktivnějších turistických destinací. 

Přírodní audit Natura 2000 dokládá, že celé území Krušnohoří od Lubů až po Děčín je 

přírodně natolik hodnotné, že by mohlo být součástí sítě CHKO České republiky. 

Podkladem pro takové rozhodnutí se staly doklady o pestrosti porostů, unikátnosti 
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biotopů a stanovištích chráněných ptáků. Ale proto, aby k takovému vyhlášení došlo  

a Krušné hory tak opět získaly dobré jméno, bude nutné překonat ještě spoustu 

překážek. A nám nezbývá nic jiného než Krušným horám držet palce [4]. 

ROZVRŽENÍ ÚLOH PRO SKUPINY 

Skupina A – kartografové 

A1 Zakreslete hranice Krušných hor a Podkrušnohoří do geologické mapy ČR. Do nové 

mapy vyznačte jednotlivé geologické oblasti Krušnohorské soustavy, které zároveň 

pojmenujte. Geologickou mapu naleznete v příloze pro vaši skupinu. 

A2 Vytvořte tabulku, do které uvedete jednotlivé geologické oblasti s příslušným 

geologickým podložím.  

A3 Vyznačte a pojmenujte do slepé mapy vodstva ČR řeky i přítoky Krušných hor. 

Slepou geologickou mapu naleznete v příloze. 

A4 Do slepé mapy okresů ČR barevně vykreslete plochy jednotlivých okresů Krušných 

hor. Tyto okresy ve slepé mapě pojmenujte. 

A5 Navštivte nejbližší muzeum a zjistěte, jaké nerostné suroviny se ve vašem okrese 

nacházejí. K jednotlivým nerostným surovinám vyhledejte jejich stručnou 

charakteristiku a fotografii / obrázek (charakteristické údaje, které uvedete, záleží jen  

na vás).  

Skupina B – botanikové 

B1 Na stránkách ministerstva životního prostředí vyhledejte charakteristiku 

následujících pojmů – národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památka. Získané 

informace sepište v programu Power Point nebo Microsoft Word. 

B2 Vyhledejte evropsky významné lokality Karlovarského kraje. Vyberte si deset 

z nich, u nichž zjistěte kategorii ochrany, pedologii a tři druhy chráněných stanovišť. 

Zjištěné údaje zaznamenejte do připravené tabulky, kterou naleznete v příloze.  

Dále k tabulce přiložte stručnou charakteristiku uvedených stanovišť ve vaší tabulce.  



81 

 

B3 Zjistěte, jaký je rozdíl mezi chráněnou a ohroženou rostlinou, jaké existují stupně 

ohrožení (jednotlivé stupně charakterizujte). Vyhledejte, jaké ohrožené nebo chráněné 

rostliny se ve vašem okrese nacházejí a jaký je jejich stupeň ohrožení. U jednotlivých 

rostlin uveďte rodové i druhové jméno, latinský název, stupeň ohrožení a pořiďte 

obrázek.  

B4 Další částí této úlohy je vyhledat všechny památné stromy nacházející se  

na Sokolovsku. Uveďte jejich rodový i druhový název český i latinský a lokalitu,  

ve které se nacházejí. Zjistěte, jaké stromy se pokládají za památné a jak probíhá jejich 

měření. 

Skupina C – průzkumníci 

C1 Vytvořte informační brožurku na téma botanická stezka, která se nachází  

od zámeckého parku po Husovy sady. Do brožurky uveďte jednotlivé porosty (rodové  

i druhové jméno české i latinské), zvířata a rostliny, které se na stezce vyskytují.  

K jednotlivým porostům, rostlinám a zvířatům uveďte stručnou charakteristiku  

nebo zajímavost a přiložte také fotografii nebo obrázek. 

C2 Na botanické stezce jste se setkali s nejrůznějšími rostlinami a stromy, všechny jste 

si měli v předešlém úkolu poznamenat. Jednotlivé stromy a rostliny zařaďte  

do správných čeledí, které stručně charakterizujte. Dále u jednotlivých zástupců daných 

čeledí uveďte jejich stručný popis, použití v lékařství a lidovém léčitelství, zda je 

jedovatá nebo chráněná. 

C3 Zjistěte, jaké typy půd se nacházejí v Krušných horách. Co je pro určité půdy 

charakteristické a jaké porosty jsou pro daný typ půdy typické.  

C4 Odeberte z osmi různých lesních porostů svrchní vrstvu půdy. Pomocí laboratorního 

zkoumání změřte pH hodnoty půd jednotlivých porostů. Vaše naměřené hodnoty pak 

porovnejte s údaji, které se uvádí v odborné literatuře.    

C5 Vyhledejte a zapište do tabulky vybrané informace o povrchu krajiny vašeho 

domova. Tabulku naleznete v příloze pro vaši skupinu. 
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Skupina D – rekultivátoři 

D1 Vyhledejte, co znamená pojem rekultivace, jaký je její cíl? Stručně popište průběh 

jednotlivých fází a druhů rekultivace.  

D2 Jaké zrekultivované lokality se na Sokolovsku nacházejí? U jednotlivých lokalit 

uveďte jejich velikost zrekultivované plochy. Vyberte si 3 z těchto lokalit a popište 

jejich stručnou charakteristiku (v jakých obcích se nachází, příp. které doly a lomy se 

lokalitě vyskytovaly, jaký je aktuální stav vegetace a jaké typy lesní vegetace byly  

pro danou lokalitu navrženy,…).  

D3 Exkurze do lokality postižené těžbou, která je v současnosti celá nebo z části 

zrekultivovaná. 
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PŘÍLOHA 1 

(podrobnější pokyny pro skupinu A, potřebné mapy pro úlohu A1, A3 a A4) 

Výstupem pro skupinu A bude vytvoření vlastního atlasu. Atlas bude obsahovat 

všechny mapky, tabulky a informace, které má skupina A zjistit nebo vytvořit. Bylo by 

dobré, aby si skupina A zvolila svého hlavního „kartografa,” který bude jednotlivé 

splněné úlohy shromažďovat a vytvoří z nich atlas. Skupina A si může atlas libovolně 

pojmenovat a napsat autory, kteří se na vytvoření atlasu podíleli. Zda bude atlas 

v podobě svázané nebo elektronické, záleží jen na fantazii a schopnostech skupiny. 

 

A1 Geologická mapa České republiky 
 
 

 
Obrázek č. 1 – Geologická mapa ČR (převzato z [5])
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Do předložené geologické mapy České republiky vyznačte hranice Krušných hor  

a Podkrušnohoří. Do nové (nově okopírované) geologické mapy označte číslem všechny 

oblasti Krušnohorské soustavy. Navrhněte tabulku, ve které bude vyznačené číslo dané 

oblasti a k ní příslušný název. Tuto tabulku pak vložte (vlepte) pod mapku. Ke splnění 

úkolu můžete používat geologickou mapu, atlas map nebo internet. 

 

A2 Navrhněte tabulku s údaji v záhlaví: 

� geologická oblast (názvy jednotlivých geologických oblastí Krušnohorské 

soustavy) 

� geologické podloží 

� barva geologického podloží 

Různá geologická podloží mají různou barvu (např. neovulkanity – fialovou, granitoidy 

– šedou,…aj.), kterou do tabulky nakreslete. K řešení úkolu využijte geologickou 

 mapu, atlas map nebo internet a můžete také spolupracovat se skupinou A1.  

Hotovou tabulku pak přiložíte (vlepíte) ke geologické mapě skupiny A1. 

 

A3 Slepá mapa vodstva České republiky 

 
Obrázek č. 2 – Mapa vodstva ČR (převzato z [6])  
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Do slepé mapy vodstva ČR vyznačte a pojmenujte řeky a přítoky Krušnohorské 

soustavy. K doplnění údajů můžete použít školní atlas s vodstvem ČR. Pokud by se vám 

názvy nevešly do mapky, můžete jednotlivé řeky a přítoky označit číslem. Pak si stejně 

jako skupina A1 vytvoříte tabulku s čísly a jejich příslušnými názvy řek a přítoků. 

Tabulku pak přiložíte k vaší mapce. 

A4 Slepá mapa okresů České republiky 

 

 

Obrázek č. 3 – Mapa okresů a krajů ČR (převzato z [7]) 

 

Do předložené slepé mapy okresů ČR barevně vykreslete plochy jednotlivých krajů a 

okresů Krušnohorské soustavy. Do mapy pak jmenovitě zapište název daného okresu a 

kraje. Pomohou vám mapy České republiky ve školním atlase nebo regionální mapy, 

které najdete na internetu. 

A5 Z informací, o nichž jste se dozvěděli v muzeu a vyhledali v odborné literatuře, 

vytvořte výukové CD. Charakteristiku nerostných surovin naleznete v odborné literatuře 

pro nerostné suroviny nebo na internetu. S obsahem výukového CD seznámíte své 

spolužáky po dokončení tohoto projektu.  
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PŘÍLOHA 2 

(podrobnější pokyny pro skupinu B, tabulka k úloze B2) 

B1 Potřebné informace pro tuto skupinu naleznete na stránkách ministerstva 

životního prostředí (www.mzp.cz). Text nepřepisujte do slova, ale přetvořte ho tak, 

aby byl srozumitelný pro vás i vaše spolužáky. 

B2 Tabulka: Evropsky významné lokality Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALITA 
KATEGORIE 
OCHRANY PEDOLOGIE CHRÁNĚNÉ STANOVIŠTĚ 
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B2 Informace hledejte na stránkách Evropsky významných lokalit ČR  

(www. nature. cz). Na těchto stránkách vyhledejte lokality Karlovarského kraje,  

pod kterými naleznete informace pro tuto úlohu. Údaje zaznamenejte do předešlé 

tabulky. 

B3 Veškeré údaje vyhledejte v odborné literatuře nebo navštivte přírodovědné oddělení 

Krajského muzea v Sokolově. Ze získaných informací vytvořte vlastní atlas chráněných 

a ohrožených druhů rostlin. 

B4 Na stránkách Krajského muzea Sokolov naleznete seznam památných stromů na 

Sokolovsku, místo jejich výskytu. Na těchto stránkách se také dozvíte, jakým způsobem 

probíhá měření a jaké stromy jsou pokládány za památné. 

 

PŘÍLOHA 3 
 

(podrobnější pokyny pro skulinu C, tabulka pro skupinu C2) 
 

C1 V blízkosti vaší školy se nachází botanická stezka, která vede od zámeckého parku 

po Husovy sady. Pokud si důkladně tuto stezku projdete, dozvíte se, jaké stromy, 

rostliny i zvířectvo se na stezce vyskytují. Vaším úkolem je zaznamenat všechny 

jednotlivce, jejich český i latinský název, stručnou charakteristiku nebo zajímavost.  

Ke všem druhům pořiďte obrázek, který můžete získat fotografováním, z odborné 

literatury nebo z internetových stránek. Ze všech údajů vytvořte vlastní informační 

brožurku v tištěné podobě. 

C2 Zástupce jednotlivých stromů a rostlin můžete vyčíst z vašich zaznamenaných 

informací z předešlého úkolu. Informace, které máte nyní vyhledat snadno naleznete: 

v knize ,,Vybrané krytosemenné rostliny” (autor: Lenka Tomčíková, ISBN: 80-7013-284-1), 

v atlase rostlin nebo stromů a další odborné literatuře. Nejvíce bych doporučovala již 

zmíněnou knihu. Neopisujte všechny údaje doslovně, ale utřiďte vše do formy výpisků 

tak, aby byli srozumitelné vám i spolužákům. Tento úkol sepište v počítačovém 

programu Microsoft Word. 
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C3 Ke splnění tohoto úkolu můžete použít školní atlas, ve kterém se dozvíte, jaké půdy 

jsou pro Krušné hory typické. V odborné literatuře nebo internetových stránkách 

vyhledejte charakteristiku půdy a porosty, které na půdě rostou. Výstupem pro tuto 

úlohu bude prezentace, jejíž součástí budou také kontrolní otázky vycházející z vaší 

sestavené prezentace. Kontrolní otázky můžete ověřit na vašich spolužácích.  

 

C4 Tabulka: Povrch krajiny  

Příklady hornin 
geologického podloží 

 

Převažující členitost 
povrchu: 
rovina/pahorkatina/ 
/vrchovina/hornatina 

 

Cenné lokality 
terénních útvarů: údolí 
řek/soutěsky/ 
/skalky/skalní města, 
příklady 

 

Nejvýše položené 
místo 

 

Nejníže položené 
místo 

 

Jeskyně/propasti: 
ano/ne/ názvy 

 

Význačné lomy/doly: 
ano/ne/název 
lokality/název 
hornin/suroviny 

 

Největší lidmi 
uskutečněné změny 
povrchu krajiny: 
lokalita/činnost 

 

 



89 

 

Vybrané informace vyhledává skupina v odborné regionální literatuře, v cestovních 

průvodcích a v internetové síti (www. atlas. cz / Společnost / Města a obce / Základní 

údaje nebo Přírodní zajímavosti). 

C5 Jednotlivé vzorky půdy dejte do igelitového sáčku nebo skleničky. Každý vzorek 

nadepište druhem porostu, pod kterým jste půdu odebrali. Vzorky půdy nechte vysušit  

2 dny, vysušenou půdu přesejte přes síto do kádinky a přilijte destilovanou vodu  

(př. 40g vzorku půdy a 80ml destilované vody). Vzniklou suspenzi promíchejte, změřte 

pH pomocí pH papírku a získané hodnoty si zaznamenejte. Na toto téma vytvořte 

laboratorní protokol, který bude obsahovat: téma, vaše jméno, datum, pomůcky, 

chemikálie, pracovní postup, tabulku (s názvem porostu a jeho naměřené pH půdy) 

 a závěr. V závěru uveďte hodnoty, které jste naměřili vy a hodnoty, které se uvádí 

v odborné literatuře. 

PŘÍLOHA 4 
 

(podrobné informace pro skupinu D) 
 

D1 Co znamená pojem rekultivace, jaký je její cíl, průběh fází a typů rekultivace? 

S odpověďmi na tyto otázky vám pomůže kniha ,,Tvorba nové krajiny na Sokolovsku,” 

jejím autorem je Ing. Konstantin Dimitrovský. Tato kniha je snadno k zapůjčení ve 

většině knihoven na Karlovarsku. Dále vám pomohou internetové stránky: 

http://storm.fsv.cvut.cz/on_line/ape/4_ape.pdf 

D2  Problematikou zrekultivovaných ploch se také zabývá společnost Sokolovská 

uhelná, a.s., která vydala o této problematice různá prohlášení.  

Výsledky jejich práce a různá opatření naleznete na stránkách:  

www.3-cip.com/.../cb_energy_conference_2_parkhotso-2005.pdf 

www.suas.cz/.../110170487247b2c8037de4b_07162_brozura_eko_su_mail.pdf 

www.medard-lake.eu/file_download/78 
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 POZNÁMKA: 

výstupem pro získané informace u úlohy D1 a D2 bude vytvoření výukového CD 

D3 Exkurze se zúčastní všechny skupiny podílející se na tomto projektu. Lokalitu, 

kterou studenti doposud nenavštívili, nebo by je zajímala, si mohou studenti zvolit 

sami, musí však splňovat podmínky úlohy. Pokud se studenti na žádné lokalitě 

nedohodnou, místo konání exkurze stanoví vyučující.  

3.2.2 Ověřená dílčí část projektu - EXKURZE  

 
Název exkurze: „Výsypka“ 
 
Lokalita:  Velká podkrušnohorská výsypka 

Cíl exkurze:  

� Žáci se seznámí s pojmem sukcese a rekultivace, s významem lesnické 

rekultivace. 

� Žáci se dozví jakým způsobem byla lesnická rekultivace v této výsypce řešena  

a jaké dřeviny byly při rekultivaci použity.  

� Žáci budou určovat jak dřeviny, tak obojživelníky, které mohou na výsypce 

spatřit. 

� Žáci získají informace o pyritu obsaženém v povrchových vrstvách výsypky. 

� Žáci se seznámí s chemickými pochody pyritu, s tím jak pyrit působí na vodstvo 

a vodní živočichy.  

� Žáci budou zjišťovat vlastnosti vodní nádrže na výsypce pomocí různých 

měření. 

� Žáci se seznámí s pojmem mokřad a mokřadním společenstvem, které se na této 

lokalitě nachází. 

Mezipředmětová vazba: Biologie, chemie, geologie, ekologie. 
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Věková skupina: Vyšší stupeň gymnázia, střední škola. 

Trasa: Ježková naučná stezka je 3,5 km dlouhá a středně těžké obtížnosti. 

Čas: Prohlídka naučné stezky trvá přibližně 2 hodiny. 

Doprava: Autem nebo autobusem po silnici ze Sokolova do Lomnice směrem  

na Vintířov a Chodov. 

Pomůcky a vybavení:  

žák: vhodné oblečení do terénu, vysokou obuv, tvrdé desky, tužku na psaní, kelímek 

(nebo odříznuté dno plastové láhve) k odebrání vzorku vody. 

vyučující: teploměr, pH- indikátorové papírky, klíč k určování rostlin a obojživelníků.  

Popis exkurze:  

Zastavení č. 1:  Poučení žáků o pohybu a chování po naučné stezce. Stručný popis 

lokality a prohlídka povrchového dolu. 

Zastavení č. 2: Diskuse o vzniku vody na výsypce, o faktorech ovlivňujících chemické 

složení vody a o protierozních opatřeních.  

Zastavení č. 3: Nádrž Jiřina – seznámení s pojmem sukcese, pozorování vegetace 

v okolí nádrže a porovnání jednotlivých druhů vegetace v určitých letech. 

Zastavení č. 4: Přednáška o rekultivaci, o fci a významu lesnické rekultivace a použití 

dřevin při místní rekultivaci. Určování dřevin. Diskuse o možnostech využití určitých 

druhů dřevin v lidovém léčitelství. Prohlídka nádrže Pavel a následná ukázka výskytu 

sraženin železa. 

Zastavení č. 5: Seznámení s počátečným vývojem výsypky, se suchozemskými 

rostlinami. 

a živočichy, kteří se začali během vývoje na výsypce vyskytovat. Ukázka výstřelek. 

Zastavení č. 6: Přednáška o působení železa, o jeho účinkách na vodstvo a živočichy. 

Pozorování přítomnosti železa ve vodě a jeho projevu. Demonstrace sraženin 

vyskytujících se v nádrži u stanoviště. 

Zastavení č. 7: Popis postupného vývoje výsypky, zjišťování suchozemských rostlin  

a mokřadního společenstva během vývoje. Určování určitých druhů dřevin. 
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Zastavení č .8: Měření teploty, pH, barvy a míry znečištění vodní nádrže u stanoviště. 

Pozorování a určování obojživelníků. Demonstrace slanisek na výsypce. 

Zastavení č. 9: Popis rekultivace s využitím přirozeného náletu. Seznámení s některými 

zástupci zvěře a šelem, kteří se na výsypce vyskytují. 

Zastavení č. 10: Diskuse na téma tvorba výsypky a faktory podílející se na potížích se 

stabilitou.  

Zastavení č. 11: Přednáška na téma ,,mokřad“ – definice, fce v krajině, jejich výskyt  

na lokalitě dotčené povrchovou těžbou uhlí, ukázka meandrového mokřadu. 



93 

 

Ukázka pracovního listu: 

EXKURZE - ,,Výsypka" 

Název lokality: ------------------------------------------------------- 

Jméno: -----------------------           Datum:    

1. Napiš, co znamená pojem sukcese: 

--------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------  

2. Na obrázcích je zobrazena mikromapa vegetace nád rže Ji řina. 
Porovnej vegetaci nádrží v letech 1994 a 1996: 

 

                                                                   
 
  a) ......................................................  b) ...............................................................  
      ........................................................    ...............................................................  

........................................................ ..............................................................                              

........................................................  ..............................................................  

........................................................  ..............................................................  

........................................................ ..............................................................  
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3. Odpov ěz na otázky: 

a) Co znamená pojem rekultivace? _____________________________________  
b) Jaká je fce lesnické rekultivace v uhelné pánvi? ________________________  
c) Jaký je význam lesnické rekultivace? _________________________________  

4. Rozděl uvedené zástupce k jednotlivým typ ům dřevin, které byly na 
této lokalit ě při lesnické rekultivaci využity: 

   
    dub zimní, bez černý, javor klen, vrby, třešeň ptačí, topol osika, bříza bílá,  
    jasan ztepilý, brslen evropský, jeřáb obecný, borovice lesní, olše lepkavá 

 

5. Přiřaď název d řeviny ke správnému obrázku: 

borovice kleč, borovice lesní, dub letní, dub zimní, olše lepkavá, topol osika 

 

6. Které části t ěchto d řevin se využívají jako lé čivé rostliny? 

dub letní………………………………..    bříza bělokorá……………………………… 

lípa srdčitá…………………………….     bez černý…………………………………… 

7. Doplň chyb ějící slova do textu: 

Nadloží a uhelné sloje obsahují …………………….. . Pyrit se v povrchových vrstvách 
výsypek rozkládá a dochází …………………………….. a prosáknutím vody 
vzniká………………………… .Železo ve formě sraženiny …………………….. 
vodních živočichů a …………………………… . Sirník je poután v bahně  
a způsobuje……………………………….. bahna. 

DŘEVINY 
PŘÍPRAVNÉ POMOCNÉ HOSPODÁŘSKÉ 
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8. Odeberte vzorek vody z nádrže u stanovišt ě č. 8. Zjist ěte teplotu, pH, 
barvu, míru zne čištění a zápach vody. Výsledky vašeho zkoumání 
uveďte do tabulky: 

 
VLASTNOSTI ZJIŠTĚNÉ HODNOTY 

Teplota °C  
pH  
Barva  
Znečištění průhledná mírné silné 
Zápach bez zápachu mírný silný 

   
9. Na výsypce se m ůžete setkat s r ůznými zástupci obojživelník ů. 

Pojmenuj ty, kte ří jsou na obrázku. A uve ď znaky, které jsou pro 
jedince typické: 

 

               

 

 

               

 

 

10.  Na jedné z tabulí naší stezky jsme se seznámil i s mok řadním   

a) Co je to mokřad? 
………………………………………………………………………………….. 

b) Jaké jsou fce mokřadu v krajině? 
………………………………………………………………………………….. 
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3.2.3 Ověření exkurze v terénu 

 
Exkurze se konala 7. 4. 2010, zúčastnili se jí studenti třídy 3. C Gymnázia Sokolov  

a probíhala za doprovodu Mgr. Pavlíny Drnovcové. Exkurzi absolvovalo 22 studentů 

z dané třídy. Vycházeli jsme od školy, před kterou byl sraz v 8:30. Odtud jsme se vydali 

na autobusové nádraží v Sokolově, ze kterého jsme odjížděli v 9:00 městskou 

hromadnou dopravou do obce Lomnice. Z Lomnice jsme pokračovali pěšky směrem 

k Velké podkrušnohorské výsypce, která se nachází přibližně 2 km za Lomnicí směrem 

na Vintířov. Cesta z Lomnice k naučné stezce vedla do kopce po silnici a trvala nám 15 

až 20 minut. 

Před započetím naší exkurze byli studenti poučeni o zásadách pohybu, o chování   

po stezce a vzniku nebezpečí úrazu při nedodržení pravidel. Na stanovišti číslo jedna 

měli studenti možnost vidět povrchový důl Jiří, na kterém doposud probíhá těžba.  

Na tomto stanovišti bylo studentům sděleno, v jaké lokalitě se nacházejí,  

jakým způsobem je naučná stezka řešena a také mohli vidět na demonstrativním 

obrázku, jak taková výsypka vzniká a ze kterých jednotlivých částí se skládá. 

Studentům byly rozdány pracovní listy vztahující se k této naučné stezce. Podle 

pracovních listů plnili různé úkoly a seznamovali se s prostředím na výsypce. 

Dále jsme pokračovali ke stanovišti číslo dvě, kde probíhala diskuse o vodních 

nádržích, s kterými se na této lokalitě mohou setkat. Studenti diskutovali  

o možnostech vzniku nádrží a jejich plnění, o následné změně chemického složení vody 

v nádržích a o kyselosti. Okolo tohoto stanoviště protéká potůček, ve kterém studenti 

spatřili řasu parožnatku a ulitu plovatky bahenní. U následujícího stanoviště se nachází 

nádrž Jiřina s vegetací, kterou měli studenti určit a porovnat s vegetací, která zde rostla 

na počátcích založení nádrže. Pomocí informační tabule definovali pojem ekologické 

sukcese. Proběhla demonstrace okřehku menšího a přesličky rolní, které byly v okolí 

stanoviště nalezeny. Na stanovišti číslo čtyři proběhla přednáška o lesnické rekultivaci, 

jejíž funkci a o použití dřevin při této rekultivaci. Také zde viděli nádrž Pavel, která se 

nachází na místě mokřadu. Při břehu byli patrné železnaté sraženiny, které jsou  
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do nádrže splavovány z vyšších lokalit. Na cestě k dalšímu stanovišti se rozkládají 

nádrže, kterým se říká výstřelky. Ve výstřelkách našli studenti snůšku nakladených 

vajíček ve tvaru provázku. Jejich úkolem bylo odpovědět na otázku, jaký druh žab 

takové snůšky vytváří. Většina z nich se shodla na správné odpovědi, že se jedná  

o ropuchu. U následujícího stanoviště pracovali s informacemi, které se na tabuli 

dozvěděli. Studentům byly kladeny otázky, na které odpovídali. Také zde proběhlo 

určování dřevin a společná diskuse o dřevinách v léčitelství. Na stanovišti číslo šest 

jsme se zabývali složením nadloží a uhelných slojí, chemickými reakcemi spojenými 

s půdními pochody, železem a jeho účinky na vodu i vodní organismy. 

U stanoviště číslo osm odebírali studenti vzorky vody z místní nádrže  

a podle úlohy v pracovním listu zjišťovali různé hodnoty, které si pak zapisovali. Poblíž 

nádrže našel jeden ze studentů ještěrku obecnou, ta se studentům velmi líbila,  

a tak někteří z nich začali prohledávat okolí nádrže, zda neobjeví ještě nějakou. Bohužel 

další ještěrku už nenašli. Dalším úkolem studentů bylo určování některých zástupců 

obojživelníků a uvedení znaků, podle kterých určitého jedince odliší od ostatních. Ještě 

před tím, než jsme se dostali k poslednímu stanovišti, proběhlo krátké opakování toho, 

s čím jsme se na naučně stezce seznámili a co jsme se zde spatřili. Poslední stanoviště 

se týkalo mokřadního ekosystému, kdy studenti zpracovávali otázky v pracovním listě.  

Na závěr proběhlo anonymní hodnocení studentů o tom, jaké nové poznatky z exkurze 

si odnesou, co se jim na exkurzi líbilo a nelíbilo. Celkem nám exkurze trvala  

2 hodiny a 15 minut.  

Studenti hodnotili exkurzi vesměs kladně. Většina z nich se shodla na tom, že o této 

naučné stezce nevěděli a tudíž pro ně byla novým poznatkem. Nejvíce ocenili pohyb 

v přírodě, pohled na povrchovou těžbu dolu, nalezení ještěrky obecné a slunečné počasí, 

které nás v průběhu exkurze provázelo. Jako další nový poznatek, se kterým se zde 

studenti setkali, uváděli výstřelky, lesnické rekultivace, problémy s železem na výsypce 

a využití dřevin v léčitelství. Většina ze studentů také uvedla, že by se na toto místo 

ještě jednou rádi podívali v období, kdy bude na výsypce více rozkvetlých dřevin  

a ostatního porostu. Na exkurzi po naučné stezce se jim nelíbila spousta odpadu, který 

sem člověk odhazuje, negativně také hodnotili terén a nepřehledné značení stezky.  
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4. Diskuse 
 

V praktické části se zabývám metodikou znalostního dotazníkového šetření, které je 

zaměřené na všeobecné znalosti o pohoří, o problematice vývoje zalesnění a dřevinné 

skladbě Krušných hor, na schopnost studenta vymezit pojem rekultivace, orientovat se 

ve fázích a typech rekultivace a v neposlední řadě na přehled studentů  

o zrekultivovaných plochách v jejich okolí. Výsledky tohoto šetření jsem  

pro přehlednost uvedla jak do tabulky, tak do grafu. Po provedení dotazníkového 

šetření, jsem provedla se studenty konzultaci ohledně některých jejich odpovědí  

na otázky. Vyhodnocení dotazníku dopadlo následovně: 

Na otázku č. 1 odpovědělo správně 10, 5 % respondentů, chybnou odpověď označilo 

87, 7 % respondentů a 1, 8 % respondentů se zdrželo odpovědi. U této otázky si museli 

studenti představit velikost Podkrušnohorské oblasti vzhledem k celé rozloze ČR  

a odhadnout kolik procent jejího území zabírá. Studenti často zaměňovali dvě nejmenší 

odpovědi, špatnou (5 %) a správnou (3 %). Tento výsledek byl ovlivněn nejen tím,  

že někteří ze studentů nevěděli, která část Krušných hor se nazývá Podkrušnohoří,  

ale protože jim tři procenta připadala málo. 

Správnou odpověď u otázky č. 2 uvedlo 17, 5 % respondentů a chybnou odpověď 

 78, 9 % respondentů. Tato otázka byla zaměřena z hlediska geologického. Studenti  

na tamějším gymnáziu se setkají s geologií pouze na nižším stupni, kde není vyučovaná 

jako samostatný obor, ale je jedním z témat v hodině geografie. Další příčinou může být 

probírání geologie velmi stroze a povrchově vzhledem k tomu, že je jí věnováno pár 

vyučovacích hodin. 

V otázce č. 4 byli respondenti velice úspěšní, a to dokonce tak, že každý z nich 

odpověděl správně. Tento výsledek jsem předpokládala, jelikož tato znalost je jednou ze 

základních, kterou by si měli studenti osvojit. Kromě toho je Klínovec jedním 

z nejznámějších turistických středisek v Krušných horách. 

Správnou odpověď, Severočeská hnědouhelná pánev, zvolilo v otázce č. 5 pouhých  

40, 4 % respondentů a chybnou odpověď, Sokolovská pánev, 57, 9 % respondentů. 

Proto jsem tuto otázku konzultovala s několika studenty a dozvěděla se, že velký počet 
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chybných odpovědí byl zapříčiněn tím, že studenti nevědí, kde se Severočeská 

hnědouhelná pánev nachází. Tuto pánev si většina studentů přiřazovala k severním 

Čechám. 

Vyhodnocené údaje u otázky č. 9 byly pro mě nečekané. Předpokládala jsem, že méně 

jak 50 % respondentů uvede správnou odpověď, avšak vyhodnocení této otázky dopadlo 

zcela opačně. 52, 6 % respondentů odpovědělo na otázku správně, tudíž, že ve východní 

části Krušných hor byly porosty více poškozeny. U této otázky nedokáži odhadnout,  

zda - li úspěch studentů spočíval v náhodném otipování nebo v tom, že byli s touto 

informací seznámeni. 

U otázky č. 10 využili studenti všechny z nabídnutých odpovědí, až na jednu odpověď, 

kterou byl „ozón.“ 24, 6 % respondentů zakroužkovalo odpověď „imise z odvalů”. 

14 % respondentů vybralo odpověď „kůrovcová kalamita,” tento typ kalamity zasáhl 

v určitém období porosty Krušných hor, ale nebyl největším druhem poškození.  

Dále uvedlo 3, 5 % respondentů jak odpověď „oxidy dusíku“, tak odpověď „ těžké 

kovy.“ Všechny z těchto zmiňovaných odpovědí byly chybné. Jedinou správnou 

odpovědí na otázku „Největší podíl na poškození porostů Krušných hor mají?“, byla 

odpověď „ inverze s imisemi SO2”. Po konzultaci se studenty jsem se dozvěděla,  

že u této otázky vybírali odpověď nahodile. 

U následující otázky, čili otázky č. 11 „Kolik % smrkového porostu bylo zničeno  

v letech 1978–1987?”, vybírali nejčastěji studenti mezi odpověďmi čtyřicet a šedesát 

procent. Více studentů však vybíralo nesprávnou odpověď čtyřicet procent. Tuto 

odpověď volili studenti z toho důvodu, že jim šedesát procent poničeného porostu 

v tehdejších letech připadalo až příliš velké číslo. Výsledky ukázaly, že 63, 2 % 

respondentů odpovědělo chybně, 22, 8 % respondentů vybralo správnou odpověď a 8 % 

z celkového počtu respondentů nevybralo žádnou z možných odpovědí.  

Otázka č. 12 měla volnou odpověď. Výsledky této otázky mě příjemně překvapily, 

jelikož 57, 9 % respondentů napsalo odpověď (znovuobnovení krajiny, např. po důlní 

činnosti), tuto odpověď jsem hodnotila za správnou. 10, 5 % respondentů odpovědělo 

(obnova lesů) a 5, 3 % respondentů uvedlo odpověď (zaplavení dolů). Tyto odpovědi 

jsou činnostmi v rámci určitých typů rekultivací, proto jsem je hodnotila za chybné. 
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Chybnou odpověď uvedlo celkem 15,8 % respondentů, ale pozitivem je, že i chybné 

odpovědi byly zaměřeny správným směrem.  

V otázce č. 13 měli studenti za úkol napsat tři typy rekultivací, které znají. Jen 5, 3 % 

studentů uvedlo jeden správný typ rekultivace, a to rekultivací rekreační. Častými 

odpověďmi studentů byly „zalesnění, zastavění a zatopení lomu“, které jsou dílčími 

činnostmi v příslušných rekultivacích, ale nejsou typem rekultivace. Odpověď zalesnění 

napsalo 42, 1 % respondentů, zatopení uvedlo 24, 6 % respondentů a odpověď zastavění 

uvedlo 14 % respondentů. U této otázky jsem předpokládala, že ani jeden ze studentů 

neuvede všechny tři typy rekultivace, jelikož se jedná o odborné informace, které se 

v běžných vyučovacích hodinách neprobírají. Tato hypotéza se potvrdila. 

Předpokládaný výsledek vyhodnocené otázky č. 14 se opět potvrdil. Pouze jeden 

student spojil všechny fáze s příslušnými činnostmi. Další část respondentů, čili 93 %, 

přiřadila fáze chybně. Opět jako u předchozí otázky se jedná o odborné znalosti,  

které studenti mohou získat v rámci nějakého semináře nebo kroužku, protože 

v běžných vyučovacích hodinách se tato problematika neprobírá. 

Z výukového projektu byla ověřena jeho dílčí část, a to exkurze. Konala se sedmého 

dubna tohoto roku a zúčastnili se jí studenti třídy 3. C za doprovodu jejich vyučující. 

Exkurze proběhla na lokalitě Velké podkrušnohorské výsypky. Pro výběr lokality jsem 

si předem stanovila kritéria. Prvním z nich bylo, aby žáci poznali místo,  

které doposud nenavštívili. Po konzultaci s vyučující dané třídy jsem se rozhodla pro již 

zmiňovanou lokalitu. Druhým kritériem bylo vybrat takové místo, kde se budou moct 

žáci setkat s rekultivací a její problematikou v praxi.  

Studenti hodnotili exkurzi vesměs kladně. Většina z nich se shodla na tom, že o této 

naučné stezce nevěděli, a tudíž pro ně byla novým poznatkem. Nejvíce ocenili pohyb 

v přírodě, pohled na povrchovou těžbu dolu, nalezení ještěrky obecné a slunečné počasí, 

které nás v průběhu exkurze provázelo. Jako další nový poznatek, se kterým se zde 

studenti setkali, uváděli výstřelky, lesnické rekultivace, problémy s železem na výsypce 

a využití dřevin v léčitelství. Většina ze studentů také uvedla, že by se na toto místo 

ještě jednou rádi podívali v období, kdy bude na výsypce více rozkvetlých dřevin  
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a ostatního porostu. Na exkurzi po naučné stezce se jim nelíbila spousta odpadu, který 

sem člověk odhazuje, negativně také hodnotili terén a ježkové značení stezky. 

V Karlovarském kraji se nacházejí některá ekocentra zabývající se environmentálním 

vzděláváním, výchovou a osvětou. Ekocentra organizují akce pro veřejnost, pořádají 

soutěže a exkurze, spolupracují se školami, vydávají publikace a materiály a mnoho 

dalšího. Ekocenra Karlovarského kraje jsou následující: Vzdělávací a informační 

centrum ZO ČSOP 23/08 Kladská se sídlem v Mariánských Lázních, Ekocentrum 

Chodováček ZO ČSOP 30/02 se sídlem v Chodově, Ekologické centum Meluzína RC 

AB se sídlem v Ostrově nad Ohří, Ekocentrum Karlovy Vary, Ekologické centrum 

Ohárka ZO ČSOP se sídlem v Karlových Varech – Dalovicích, Společnost pro trvale 

udržitelný rozvoj života (STUŽ) se sídlem v Chebu Sokolově Karlových Varech, 

Bečovská botanická zahrada ZO ČSOP 23/02 BERKUT se sídlem v Bečově nad Teplou 

a Klub za krásné Karlovarsko realizovaný Regionálním environmentálním centrem 

České republiky. Žádné z uvedených sdružení se prozatím nezabývalo tématem  

nebo nějakým oddílem z mého projektu. 
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5. Závěr 

Teoretická část mé diplomové práce je zaměřena na obecnou charakteristiku oblasti 

Krušných hor, na těžbu uhlí, imisní zatížení, zakládání porostů náhradních dřevin, vývoj 

poškození lesních porostů a obnovu postižené krajiny. Na základě získaných informací 

jsem sestavila znalostní dotazníkové šetření a výukový projekt. 

Pomocí znalostního dotazníkového šetření jsem provedla výzkum Z výsledků 

vyplynulo, že největší procento úspěšných odpovědí bylo v části všeobecného přehledu. 

V tomto oddíle vykazují studenti průměrné znalosti. V části, která se týkala vývoje 

zalesnění a rekultivace, vykazují studenti spíše podprůměrné znalosti. Míra znalostí je 

ovlivněna tím, že se daná problematika v běžných hodinách, biologických kroužcích  

a seminářích neprobírá. Myslím si, že studenti, kteří žijí v oblastech postižených touto 

problematikou, by se mohli v některých vyučovacích hodinách tomuto tématu věnovat. 

Získali by alespoň základní přehled o tom, jaké události se v jejich regionu odehrávají. 

S touto problematikou se mohou také studenti seznámit pomocí projektu, exkurze  

nebo výukového CD. Výukové CD bylo navrženo na základě výsledků, kterých studenti 

ve znalostním dotazníkovém šetření dosáhli. Výukové CD může sloužit jako pomůcka 

v hodinách, seminářích a kroužcích, které by s touto tématikou souvisely. 

Z výukového projektu byla ověřena pouze jeho dílčí část, a to exkurze. Vzhledem 

k jeho časové náročnosti nemohl být ověřen celý, poněvadž by zasáhl i omezil výuku  

na tamějším gymnáziu. Jedním z cílů exkurze bylo, aby studenti navštívili oblast,  

kterou doposud neznali, a která se vztahuje k problematice rekultivace. Tento cíl se 

podařilo splnit. K větší efektivnosti exkurze by přispělo, kdybychom ji navštívili 

v období rozkvětu daného porostu. Další nedostatek shledávám v pracovním listě,  

který se k této exkurzi vztahuje. Pracovní list by mohl být z hlediska obsahu více 

rozšířený, protože je méně náročný pro věkovou skupinu těchto studentů. 

Veškeré uvedené informace mohou sloužit jako doplněk ve vyučovacích hodinách, 

seminářích, projektech a kroužcích se zaměřením na Karlovarský kraj. 

Všechny cíle byly splněny a hypotézy ověřeny. 
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Příloha č. 1: Znalostní dotazníkové šetření (správné řešení). 

 
ZNALOSTNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠET ŘENÍ 

TÉMA:  Vývoj zalesnění a rekultivace Krušných hor. 
 
U otázek  s výběrem odpovědi je vždy jedna  správná, kterou zakroužkujte. 
 
 
1) Kolik procent z rozlohy ČR zaujímá Podkrušnohorská oblast? 

a) 3 
b) 5 
c) 13 
d) 33 

2) Které pánve řadíme mezi Podkrušnohorské? 
a) Chebská, Mostecká, Žitavská 
b) Sokolovská, Mostecká, Žitavská 
c) Chebská, Sokolovská, Mostecká 
d) Sokolovská, Chebská, Žitavská 

3) Podle způsobu vzniku jsou Krušné hory jakým typem pohoří? 

a) vulkanické 
b) vrásové 
c) dómové 
d) kerné 

4) Jak se jmenuje nejvyšší  bod Krušnohorské soustavy? 
a) Lesný 
b) Klínovec 
c) Špičák 
d) Bouřňák 

5) Jaká z hnědouhelných pánví je největší a těžebně nejvýznamnější? 
a) Sokolovská 
b) Chebská 
c) Severočeská hnědouhelná 
d) Žitavská 

6) Napiš vlastními slovy, co si představuješ pod pojmem ,,náhradní d řevina ”? 
Sázeli se místo smrků zalesnění imisních kalamitních holin.  
Je to přípravná fáze pro vznik stabilního lesního ekosystému,  
Tvoří vhodné růstové podmínky pro postupnou obnovu lesa cílovými dřevinami. 

7) Jaké byly původní dřeviny Krušných hor? 
a) smrk ztepilý, buk lesní 
b) bříza pýřitá, jeřáb ptačí 
c) smrk ztepilý, bříza pýřitá 
d) buk lesní, bříza pýřitá 
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8) Napiš 4 zástupce dřevin, kteří se v současnosti v dřevinné skladbě vyskytují: 
(uveď rodové i druhové jméno) 

 
1. smrk ztepilý 
2. modřín opadavý 
3. bříza pýřitá 
4. bul lesní 

9) V jaké části Krušných hor byly porosty více poškozeny?  
(správnou odpověď podtrhni) 

 
                                            západní – východní 

10)  Největší podíl na poškození porostů Krušných hor mají:  

(správnou odpověď podtrhni) 

       imise z odvalů                   ozón                    inverze s imisemi SO2 

             kůrovcová kalamita                     oxidy dusíku       těžké kovy 

11)  Kolik  % smrkového porostu bylo zničeno v letech 1978 – 1987? 
a) 30 
b) 40 
c) 60 
d) 90 

12) Napiš vlastními slovy, co si představuješ pod pojmem rekultivace ? 

Soubor opatření a úprav, kdy dochází k zúrodňování půdy, 

která byla zničena lidskou nebo přírodní činností.  

Dochází k obnově produkčnosti krajiny. 

13)  Napiš 3 typy rekultivace, které znáš. 
 

1. rekreační…………………………….. 
2. lesnická…………………………….. 
3. vodní, hospodářská…………………………….. 

14)  Jednotlivé fáze rekultivace spoj  s příslušnými činnostmi. 

        přípravná                        terénní úprava 

        důlně technická              poskytnutí podkladů a informací pro následnou rekultivaci 

        biotechnická vytvoření podmínek pro rekultivaci 

        postrekultivační              předání do následného užívání 

                                               pěstební opatření 

15)  Znáš nějaké zrekultivované plochy ve svém okolí? 

Velká podkrušnohorská výsypka, Michal, Golf Sokolov, Jezero Medard, Smolnická 
výsypka, lesopark v Sokolově 
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Příloha č. 2: Znalostní dotazníkové šetření (žákovské řešení). 
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Příloha č. 3: Pracovní list – exkurze (žákovské řešení). 
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Příloha č. 4: Vymezení základních pojmů z oboru rekultivace. 

Antropogenní půda - Pedologická kategorie pro označení nevyvinutých půdních 

substrátů na recentních útvarech všech druhů a typů. 

Asanace – Ozdravění přírodního prostředí odstraněním závad. Nejčastěji se tento termín 

používá v hygienickém smyslu. Podle druhu a výskytu rozlišujeme: 

Asanaci krajiny 

Asanaci obcí 

Biologická příprava – Rekultivační opatření v prvních lesech rekultivačního cyklu 

založené na volbě andělských plodin nebo lesních dřevin nenáročných na stanovištní 

podmínky.  

Cyprisový jíl – Pochází od skořepatce (Cypris augusta), který se vyskytuje v oblasti SR.  

Devastace krajiny – Uvědomělý nebo neuvědomělý zásah člověka, který intenzivně 

narušuje geomorfologický charakter a biologickou rovnováhu krajiny. Devastaci mohou 

způsobit i přírodní živly. 

Halda – Recentní útvar vzniklý jako vedlejší produkt při hlubinném dobývání uhlí. 

Náhorní plošina – Technická úprava, dokonale srovnaná plocha terénu v poslední etáži 

převýšených recentních útvarů. 

Nepřímá rekultivace – Metoda základních lesních porostů z vyvážené druhové skladby, 

ale až po biologické přípravě výsypkových zemin. 

Odkaliště – Recentní útvar vzniklý hydrodopravou z odpadů při průmyslovém 

zpracování uhlí, rud nebo barevných kovů 

Odval – Uměle vzniklý útvar po těžbě rud nebo barevných kovů. 

Pinka – Novotvar vzniklý poklesem určité plošné jednotky vlivem poddolování. 

Soustavu pinek plošných výměr i hloubek nazýváme pinkoviště.  

Přepálené jíly – Jíly cypřišové nebo detritické znehodnocené zemními požáry 

v historické době. Jejich výskyt je v obou hnědouhelných revírech. 
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Přímá rekultivace – Způsob zakládání lesních porostů, při kterém lze použít tradičních 

způsobů zalesňování a uplatňuje se na výsypkových stanovištích. 

Pultmen – Kategorická jednotka pro označení větších i menších porostů pod celkovou 

rovinou náhorních plošin nebo sklonu svahů, které vznikly: 

Nedosypáním při zakládání výsypek a urovnání terénu. 

Větším poklesem povrchových zemin v některých místech výsypky. 

Recentní útvar – Nová geomorfologická jednotka, vzniklá při těžbě nerostných surovin. 

Rekultivace – Zahrnuje soustavu technických i biologických opatření vedoucích 

k zúrodnění recentních útvarů v krajině. Nově vzniklých vlivem devastačního účinku 

při těžbě nerostných surovin. 

Složiště – Recentní útvar, vzniklý z odpadních látek při průmyslovém zpracování uhlí, 

rud nebo barevných kovů, dopravených na místo určení suchou cestou. 

Výsypka – Recentní útvar, vzniklý ukládáním nadložních zemin při povrchovém 

dobývání hnědého uhlí. Rozeznáváme vnější výsypky (vzniklé mimo areál těžebního 

pole) nebo vnitřní výsypky (vzniklé v areálu těžebního pole). Výsypky mohou být: 

Podúrovňový – povrch výsypky je pod úrovní okolního terénu 

Úrovňový – povrch výsypky splývá s okolním terénem 

Převýšený – skryté nadložní zeminy jsou ukládány vertikálně a etážovitě nad okolní 
terén 

Výsypková zemina – Označení pro charakterizování skrytých nadložních vrstev 

s pozměněnou strukturou, navrstvených na výsypkách. 

Výsypkové lesní hospodářství – Definujeme tak kategorii lesního hospodářství, v němž 

převažují rekultivační i celospolečenské zájmy zlepšení životního prostředí nad zájmy 

získané dřevní hmoty (DIMITROVSKÝ, 1989). 
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Příloha č. 5: Ukázka výukového CD. 
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