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Rekultivace území Lipiny 1. etapa 

      Úprava řeky Stonávky v km 0,0 – 2,9, dílčí realizační plocha č.1 

Zahájení: 10/2009 

Ukončení stavebních prací:  09/2011 

Zahájení provozu areálu: 04/2012 

výstavba golfového areálu po rekultivaci území Lipiny 

Karviná 

zájmové území 
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projekt - vizualizace  r.2007 

skutečný stav – podzim  2011 

Golf Club s věží 
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Mistrovské hřiště 

skutečný stav – jaro 2012 

projekt - vizualizace r.2007 
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Golf Resort Karviná-Lipiny 
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Vstup do areálu  

s parkovištěm 
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Golf Club s věží 
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Restaurace 
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Driving Range 
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Cvičné plochy –  

golfová akademie 
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Mistrovské hřiště 
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Zahájení: 06/2008 

Ukončení technické rekultivace:  06/2011 

Realizace výsadeb:  04/2010 

Ukončení biologické rekultivace: 02/2014 

Příprava území v rámci odstraňování škod na životním prostředí 

po ukončení hornické činnosti –  

realizace oblastí č. 1 Projektu č. 45 – František 

zájmové území 
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Celková výměra území:   123 ha 

z toho: 

Příprava ploch pro budoucí průmyslové využití: 62 ha 
Vodní plocha Nebesák (po úpravách břehů):   9 ha   
Doprovodná břehová zeleň:                  3,5 ha 
Lesní porosty (bývalý odval):                     7 ha 
Bez zásahu (nádrž Castaldonovka):                   27 ha 
Ostatní – obslužné komunikace, žel. vlečka, ochranná pásma, odvodňovací příkopy…) 
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Objem výplňového materiálu pro sanaci (hlušina): 2,274 tis. m3 

Objem zemin pro překryvy:       102 420 m3   

r. 2008 

r. 2009 
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Příprava ploch pro budoucí průmyslové využití  

v návaznosti na průmyslovou zónu vybudovanou  

v areálu bývalého Dolu František 
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Příměstská rekreace  

Vodní plocha Nebesák je již dnes využívána k 

rekreaci a sportovnímu rybolovu 
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Rekultivace starého odvalu Doubrava 

zájmové území 

Zájmové území: 63 ha 

Zahájení – příprava území: 10/2007 

Ukončení  biologické rekultivace  
(údržby porostů): 12/2013 
  
03/2009 

společnost West Media, s.r.o. připravuje území  
k provozování Dinoparku 

probíhající rekultivační práce se přizpůsobují  
potřebám budoucího využití 
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Průběh rekultivace  2007-2009 
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Červenec 2009 – otevření Dinoparku 

pro širokou veřejnost 
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Areál Dinoparku r. 2011 
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Proměna Starého odvalu Doubrava v letech 2007 - 2011 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 


