Rekultivace - vracíme krajině život
 Firma provozuje tři důlní závody: dva na Karvinsku, jeden
na Frýdecko-Místecku.

 Společnost OKD si uvědomuje zodpovědnost související
s dopady dobývání na okolní prostředí a realizuje projekty,
které je zmírňují. Firma v oblasti ochrany životního prostředí
úzce spolupracuje s významnými subjekty a institucemi,
jako jsou například Český báňský úřad, MŽP ČR, samosprávy, hornické komunity a ekologické organizace.

 V roce 2014 společnost vytěžila 8,6 milionu tun uhlí, zaměstnávala zhruba 11 000 vlastních pracovníků a přes 3 000 lidí
v dodavatelských ﬁrmách přímo se podílejících na důlní činnosti, což z ní činilo největšího zaměstnavatele v kraji.

 Management ovlivňování dopadů na životní prostředí se
zaměřuje především na ochranu před znečištěním vody
a ovzduší, nakládání s odpady či s nebezpečnými látkami
a na rekultivační činnost v okolí dolů.

 V důsledku pádu cen na světovém černouhelném trhu prochází OKD od poloviny roku 2013 komplexní restrukturalizací.

Těžba uhlí ovlivňuje okolní krajinu a životní prostředí především těmito způsoby:
 Vlivy poddolování na povrch (Velikost a rozsah povrchových
změn je přímo úměrná mocnosti slojí, odrubané ploše a intenzitě dobývacích prací.)

Společnost OKD
 Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí
v České republice. Těží ho v ostravsko-karvinském revíru.

 Stoprocentním vlastníkem OKD je skupina NWR Holdings
B.V. se sídlem v Amsterdamu, akcie její mateřské společnosti New World Resources Plc se obchodují na burzách
cenných papírů v Praze, Londýně a Varšavě.
 Společnost OKD je odpovědná ﬁrma. Koncept společenské
odpovědnosti a udržitelného rozvoje zasahuje do všech oblastí činnosti těžařů.
 Těžba probíhá v jedněch z nejnáročnějších podmínek na světě
v hloubce často přesahující kilometr pod povrchem.
Vliv těžby černého uhlí na životní prostředí
 Černé uhlí se v regionu organizovaně dobývá více než 200
let. První hlubinný důl vznikl v Ostravě na území současného
Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích již v roce 1782. První
pokusy o spontánní zazeleňování hald a odvalů prováděli
havíři z hornických kolonií poblíž dolů.
 Vlivem hlubinného dobývání černého uhlí se v Moravskoslezském kraji zásadně změnila tvář krajiny, demograﬁcké
a společenské podmínky a kvalita životního prostředí.

 Tělesa odvalu (Společnost OKD vyvíjí snahy vrátit odvaly
jako výrazný krajinotvorný prvek přírodě a k využití lidem.
Hlušina se využívá jako stavební materiál. Část odvalů
a hald se začíná zelenat přirozenou cestou.)
 Usazovací nádrže na ﬂotační hlušiny (Vzhledem k technologickému pokroku se již kaly neprodukují. Historicky jsou
naplavené ve starých kalových nádržích. Vytěžená odkaliště prochází sanací a rekultivací.)
 Vypouštění důlní vody (Voda je vypouštěna podle zákonných
norem a limitů do vodních toků.)
 Emise tuhých znečišťujících látek
Zahlazování následků hornické činnosti a rekultivace
 Společnost OKD realizuje komplexní řešení zahlazování
následků hornické činnosti, které je souborem dílčích kroků
a činností vedoucí k odstranění dopadů těžby na krajinu.

 Nejrozsáhlejší oblastí při zahlazování následků hornické
činnosti jsou asanačně-rekultivační akce spojené s uvedením pozemků ovlivněných hornickou činností do stavu
dle požadavků vlastníků, orgánů činných v oblasti ekologie
a správních orgánů s vazbou na územní plány.
 Krajina na Karvinsku a Ostravsku se díky rekultivačním projektům v posledních letech výrazně mění. Jejich cílem je návrat krajiny, která byla zásadně proměněna lidskou činností,
do přirozeného stavu, v němž území funguje jako soběstačný
ekosystém s původními živočišnými a rostlinnými druhy. Ty se
do těchto lokalit postupně vrací.
 Rekultivační akce se dělí na technickou část (odstranění
poškozené a náletové zeleně, skrývky kulturních vrstev
půdy, tvarování terénu pomocí násypů důlní hlušiny, přeložky inženýrských sítí, odvodnění území a zpětné překryvy
nového terénu zeminami) a následně biologickou část (zatravnění, výsadby dřevin a jejich údržba).
Kdo platí rekultivace? Kolik to stojí?
 Přístup OKD je i přes svou ﬁnanční náročnost nejrychlejší
cestou, jak do krajiny poznamenané těžbou vrátit přírodu
a umožnit její využívání lidmi.
 Povinnost rekultivovat území dotčená hornickou činností vyplývá pro těžaře z tzv. horního zákona (Zákon č.44/1988 Sb.).

Golf Resort Lipiny: Na golf mezi činné šachty
Golf nemusí být sportem pouze pro horních deset tisíc. Společnost OKD u svého rekultivačního projektu dokázala, že
tento sport si může zahrát každý, koho láká. Navíc na území,
na němž se po desítky let těžilo stovky metrů pod zemí černé uhlí, s výhledem na stále činné doly OKD a s úchvatným
horským panoramatem Beskyd v pozadí.
S rekultivačními pracemi se začalo v roce 1985, technická
rekultivace skončila v roce 2004. Původně se počítalo s tím,
že zde vznikne les, případně bude oblast využita jako zemědělská půda. O záměru vybudovat golfový areál bylo rozhodnuto v roce 2007.
Práce na výstavbě začaly v roce 2009 a v dubnu roku 2012
se slavnostně otevřelo Mistrovské hřiště pro zkušené hráče,
v srpnu následovalo slavnostní otevření Veřejného hřiště,
kde mohou první golfové krůčky absolvovat nováčci.
Lipiny jsou ukázkovým příkladem spolupráce těžební společnosti s veřejností a municipalitami. V porovnání s ostat-

Cesta do pravěku v Doubravě
Prostor pod odvalem v blízkosti obce Doubrava na Karvinsku měl být původně využit pro další odvalování hlušin.
Vzhledem k tomu, že území nebylo dlouho nijak využíváno,
bylo vystaveno živelnému ukládání materiálu včetně černých skládek a postupně zarůstalo náletovými dřevinami.
V důsledku útlumu Dolu Doubrava byla v roce 2007 zahájena rekultivace prostoru spočívající v důkladném vyčištění
a přetvarování území s následným pokrytím vrstvou zeminy.
Upravený terén byl zatravněn, byly zde vysazeny dřeviny.
V roce 2009 byla ukončena biologická rekultivace na převážné části území a pozemky byly pronajaty za účelem vybudování Dinoparku. Přilehlé území a pozůstatky staré červené
propálené haldy s malými mokřadními jezírky propůjčují Dinoparku kulisu skutečného pravěku. Areál byl otevřen v červenci 2009 a stal se jednou z nejnavštěvovanější turistickou
atrakcí v regionu, kterou hojně navštěvují rodiny s dětmi. Di-

Těžařské společnosti v ČR jsou povinny odvádět na účet
příslušného obvodního báňského úřadu úhrady z vydobytých nerostů, z těchto prostředků směřuje 75 % do rozpočtů
obcí, 25 % do státního rozpočtu.
 V letech 1991–2014 představovaly náklady na rekultivaci
území ovlivněného hornickou činností částku 3,5 miliardy
korun, což je 32 % z celkových nákladů na zahlazení následků hornické činnosti za toto období.
 V ostravské části se na nákladech rovněž podílely postupně
utlumované doly, které do roku 2001 zastřešoval Důl Odra.
Z dotace na útlum poskytované státním rozpočtem byly
ﬁnancovány i příslušné akce. Od roku 2002 řeší ostravskou
útlumovou část stát, prostřednictvím DIAMO, s. p., odštěpný závod ODRA.
Rekultivace v roce 2014
 V roce 2014 bylo vynaloženo na rekultivační akce 331,2 milionu korun. Z toho 324 milionů byly vlastní prostředky OKD,
7,2 milionu prostředky státu.
 V roce 2014 bylo v realizaci 46 rekultivačních akcí (21 akcí
v technické rekultivaci a 25 akcí v biologické rekultivaci),
z toho 9 akcí bylo plně nebo částečně hrazeno ze státních
prostředků a zbývající z vlastních zdrojů OKD.

ními golfovými areály v kraji i České republice zvolila společnost OKD naprosto odlišnou cenovou strategii, která je
k zájemcům zahrát si golf mimořádně přátelská. Přicházejí
rodiny s dětmi, ve spolupráci se školami a Nadací OKD se
koná každoročně dětská akademie.
Více informací na www.golﬂipiny.cz

nopark je čtvrtou nejnavštěvovanější lokalitou v kraji a ročně
se do něj podívá více než 150 tisíc návštěvníků.

