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Anotace 

 

Rekultivace oblastí zdevastovaných vlivem těžby je aktuálním tématem 

povrchového i důlního uhelného průmyslu. V místech bývalé těžby můžeme najít 

vybudované vinice, dostihové dráhy, jezera, golfová hřiště ad. 

 Předložená diplomová práce se zabývá návrhy důlně – technické rekultivace na 

černouhelném dole “Jas-Mos“ v Polsku. Řeší dvě rozdílné lokality, území postižené 

poklesem a bývalé odkaliště důlních vod.  

 V jednotlivých kapitolách je popsána platná polská legislativa týkající  

se rekultivace, geologické a hydrogeologické poměry zájmového území, současný stav 

dobývání, povrchové deformace vzniklé hornickou činností a popis současného návrhu 

rekultivace. 

 

Klíčová slova:  

rekultivace, důlní odpad, důl “Jas-Mos“, poklesy, Polsko 

 

Summery 

Recultivation of old mining areas that include surface and underground mining 

are the actual work topic of this thesis. We can find winery, horse racing tracks, lakes, 

golf courses, etc. in the old close minings areas. 

The contribution of this thesis is concerned with the mining – technical 

recultivation of coal mine  Jas-Mos in the Poland. This thesis solves two different 

localities, the affected of the deformation of surface topology and the area of old tailing 

pond of mine water. 

In the following chapters are described the valid laws about recultivation, 

geological and hydrogeological conditions of the area, the present conditions of 

excavation, surface deformations in case of mining work activities and a description of 

current proposal of recultivation. 

 

Key words: 

Recultivation, mine “Jas-Mos“,  surface topology, Poland
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1 Úvod 

V minulosti i dnes patřilo Polsko k nejvýznamnějším evropským producentům 

černého uhlí. Na konci 70. letech dosáhla těžba svého vrcholu. Její objem dosahoval až 

190 milionů tun za rok, čímž se země zařadila k největším výrobcům černého uhlí na 

světě. Od 90. let roční produkce postupně klesá, po přechodu k tržnímu hospodářství 

v roce 2011 spadla až na 76 milionů tun. Počet dolů z celkových sedmdesáti se snížil na 

třicet dva. Přesto je Polsko stále největším producentem černého uhlí v Evropě, v roce 

2011 mělo 40% podíl na evropském trhu (bez Ruska). 

Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin, je v dnešní době 

velmi aktuální zejména v zemích bývalého východního bloku. Velkou pozornost 

přitahují především rozsáhlé plochy zdevastované vlivem hnědouhelné a černouhelné 

těžby. Oblast Hornoslezské pánve je významným zdrojem kvalitního černého uhlí, 

které se zde těží už od středověku. Dlouhodobá a rozměrná těžba měla za následek 

rozměrné poklesy půdy až o několik desítek metrů. 

V okolí dolu “Jas-Mos“ se již několik návrhů rekultivací realizuje. Tato práce se 

zabývá návrhy na důlně – technickou rekultivaci pro dvě lokality, území postižené 

poklesem – Tareasa II a bývalým odkalištěm důlních vod JAS 02. Na zahlazení důlních 

škod bude využit důlní odpad z dolu “Jas-Mos“. 

Tato diplomová práce vznikla v rámci mezinárodního projektu „Výchova 

specialistů v oblasti péče o posthornická území v polsko-českém pohraničí“, který 

probíhá od roku 2013 do roku 2015. Součástí vypracování této práce byl měsíční pobyt 

na Vysoké škole polytechnické v Gliwicích a na dole “Jas-Mos“.[1,2] 
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2 Přehled platné legislativy související s problematikou 

rekultivací území devastovanou těžbou 

Tato kapitola uvádí výčet platné polské legislativy týkající se oblasti 

rekultivace, nakládání odpadů po těžbě nerostných surovin a také stavební zákon. Pro 

přehlednost byla legislativa rozdělena do níže uvedených skupin: 

 

Ochrana životního prostředí 

• Zákon ze dne 27. dubna 2001 - zákon na ochranu životního prostředí ve zn. 

pozd. předpisů (novelizace zákona roku 2008 č. 25, bod 150). 

• Zákon ze dne 3. října 2008 o poskytování informací o životním prostředí a jeho 

ochraně, o účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí a o posuzování vlivů 

na životní prostředí ve zn. pozd. předpisů (Sbírka zákonů č. 199, bod 1227). 

• Rada ministrů vydala vyhlášku 9. listopadu 2010 - o projektech, které by mohly 

mít významný vliv na životní prostředí (Sbírka zákonů č. 213, bod 1397). 

 

Těžební odpad a odpadovém hospodářství 

• Zákon ze dne 10. července 2008 o důlním odpadu ve zn. pozd. předpisů (Sbírka 

zákonů č. 138, bod 865). 

- zavedl definici důlního odpadu: „Důlní odpady jsou všechny odpady 

vznikající při vyhledávání, průzkumu, těžbě, úpravě a skladování 

nerostných surovin z ložisek.“ Těm odpovídají všechny výrobní odpady, 

které vznikly v uhelném dole "Jas - Mos". 

• Zákon ze dne 27. dubna 2001 o odpadech ve zn. pozd. předpisů (novelizace 

zákona roku 2010, č. 185, položka 1243). 

• Nařízení ministra životního prostředí ze dne 27. září 2001 o odpadech (Sbírka 

zákonů č. 112 , bod 1206 ). 

• Nařízení ministra životního prostředí ze dne 13. května 2004 o stanovení 

podmínek vyčleňujících odpad z kategorie nebezpečných odpadů (Sbírka 

zákonů č. 128, bod 1347). 

• Nařízení ministra hospodářství ze dne 30. října 2002 stanovující podmínky pro 

neselektivní skládkování odpadů (Sbírka zákonů č. 191, bod 1595). 
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• Nařízení ministra životního prostředí ze dne 21. dubna 2006 o seznamu druhů 

odpadů, které odpady může vlastník delegovat na jednotlivce nebo agentury, 

které nejsou podnikateli, a přijatelné způsoby jejich využití (Sbírka zákonů 

č. 75, bod 527). 

• Nařízení ministra životního prostředí ze dne 21. března 2006 o využití nebo 

odstranění odpadů mimo zařízení a vybavení (Sbírka zákonů č. 49, bod 356). 

• Nařízení ministra životního prostředí ze dne 8. prosince 2010 o vzorových 

dokumentech používaných k evidenci odpadů (Sbírka zákonů č. 249, bod 1673). 

• Nařízení ministra životního prostředí ze dne 8. prosince 2010 o rozsahu 

a konstrukčních forem pro přípravu a předávání souhrnných údajů (Sbírka 

zákonů č. 249, bod 1674). 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí 

• Zákon ze dne 03.10.2008 o poskytování informací o životním prostředí a jeho 

ochraně, o účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí a o posuzování vlivů 

na životní prostředí v platném znění (Sbírka zákonů č. 199, bod 1227). 

• Rada ministrů vydala vyhlášku dne 9. listopadu 2010 o projektech, které by 

mohly mít významný vliv na životní prostředí (Sbírka zákonů č. 213, bod 1397). 

 

Horní zákon 

• Zákon ze dne 4. února 1994 o geologii a hornictví v platném znění (novelizace 

zákona č. 228, bod 1947). 

 

Stavební zákon 

• Zákon ze dne 7. července 1994 - stavební zákon v platném znění (novelizace 

zákona č. 243, bod 1623). 

• Nařízení ministra dopravy ze dne 26. června 2002 o dokumentaci konstrukcí, 

montáží a demontáží informačních tabulí a o oznámení obsahující informace 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví (Sbírka zákonů č. 108, bod 953). [3] 
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3 Charakteristika zájmové oblasti 

3.1 Lokalizace 

 Území uhelného dolu “Jas-Mos“ na obr. 1, se nachází v jižní části Polska, 

nazývaném Slezské vojvodství. Tato lokalita leží v okrese Vladislav a rozkládá se na 

hranicích města Jastrzębie Zdrój a obcí Mszana a Godów. Rozloha dolu na povrchu činí 

32,5 km2. Sídlo společnosti je ve městě Jastrzębie Zdrój. [3] 

 
Obrázek 1 Pohled na uhelný důl “Jas-Mos“ [autor] 

3.2 Geologie ložiska a okolí 

 Ložisko dolu „Jas-Mos“ je umístěno v jihozápadní části v Hornoslezské uhelné 

pánve v západní části pánve Zaglebia, na východ od Orlovského nasunutí.  

Profil vrstev do hloubky 1060 m: - kvartér 

     - třetihory – střední miocén 

     - svrchní karbon - sušské vrstvy, 

        - sedlové vrstvy, 

        - porubské vrstvy.  



Anna Štěpánková 
Návrh důlně - technické rekultivace dobývacího prostoru „Jas-Mos“ v Polské republice 
 

  
5 

Litologie jednotlivých částí vrstev je uvedeno v tab. 1. 

Tabulka 1 Charakteristika jednotlivých vrstev [4] 

Stratigrafie Litologie 
Tloušťka řady 

[m] 

Hloubka 

podloží [m] 

Čtvrtohory 
Útvary aluviální, písky, jílovité 
štěrky prachovité až pískovité, 
s lokálními vložkami rašeliny. 

0 – 60 0 – 60 

Třetihory 

Vystupují v celé rozloze. Jsou 
to: jíly a jílovité břidlice 
většinou málo plastické. 
V severní části vystupují písčité 
útvary, které mají pohyblivý 
charakter. 

46 – 600 56 – 620 

Sušské 

Vrstvy 

Komplex břidličnato-
pískovcových útvarů 
obsahujících okolo čtyřiceti 
uhelných slojí a vložek. 
V severní části ložiska je 
nejvíce těchto vrstev. 
V jihovýchodní části ložiska 
v okruhu antiklinály Jastrzebie, 
jsou vrstvy ve značném stupni 
rozrušení. Mocnost slojí je 
proměnlivá v rozmezí od 0,6 do 
6 m. 

350 – 500 115 – 1060 

Sedlové 

vrstvy 

Tvořené převážně 
z různozrnných pískovců 
s malými břidlicovými 
vložkami v  uhelné sloji. 
Vystupuje zde sedmnáct 
uhelných slojí a vložek ve 
velmi různé mocnosti od 0,6 do 
13,4 m. 

200 – 300 200 – 1060 

Karbon 

Porubské 

vrstvy 

Nalezeno dvacet uhelných slojí 
a vložek. Nejběžnější mocnost 
je pod 1 m.  

700 – 830 700 - 1060 

 

Nepropustné jílovité nadloží pokrývá karbonské útvary po celé jejich rozloze. 

Morfologie nadloží je velmi rozmanitá. Nejvýše uložená je centrální a západní část 

ložiska, tvořící povrch s nepravidelnými hřebeny, které přetínají dost hluboká erozní 

údolí. Ty tvoří plošiny se svahy směřujícími k severu, východu a jihu. Svahy ve 

východní části území jsou náchylné už pod úhlem 15 – 25°, zatímco v severní části až 

pod úhlem 40 – 45°. Výškový rozdíl nejvýše uloženého nadloží v západní části ložiska 

a nejhlouběji uloženého nadloží v jihovýchodní části ložiska je 550 m. [4] 
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Uložení ložiska dolu Jas-Mos“ má charakter vrásového poruchy. Hlavním 

strukturním prvkem v rámci regionu je antiklinála Jastrzebia, táhnoucí se přes střední 

a východní část dolu. Její východní část je mírně nachýlena k východu přibližně o 17°, 

západní část zapadá pod úhlem 30 – 45° k severu nebo severozápadu. Na západ od této 

soustavy/úkazu vystupuje synklinála, která se nazývá Centrální pánev Jestrzebia 

a zanořuje se v severním směru. Vnitřně provrásněná synklinála má nachýlení vrstev 

nejčastěji pod úhlem 10 - 15°. Od západu Centrální pánve Jestrzebia je uspořádání 

vrstev vrás stojaté. Tyto vrstvy mají asymetrickou stavbu, jsou vychýleny od několika 

stupňů až po 90° a lokálně se zde vyskytují i překocené vrstvy. Vrstvy jsou ve značném 

stupni rozrušení a sloje jsou silně ovlivněny tektonikou. Mezi výše uvedenými 

strukturálními jednotkami o spojitém charakteru a těmi přerušenými poruchami, 

vystupují dva hlavní systémy: poledníkový a rovnoběžkový. Předpokládá se, že 

poruchy vznikly ve variském období, zejména při alpském vrásnění. [4] 

Z hlediska rozsahu vývoje jevů je v ložisku dominantní poledníkový systém. 

Mezi nejvýznamnější tektonické poruchy se řadí: 

− Centrální porucha o poklesu od 0 – 130 m vystupuje pouze v severní části 

ložiska Jastrzebie, kde tvoří širokou poruchovou zónu, 

− Gogolovská porucha I – táhne se po východní straně jámy Sz/W-P 5 Jas, od 

severní hranice ložiska k ose antiklinály Jastrzebia, kde zaniká a rozděluje se na 

několik menších poruch. Poruchu tvoří poruchová zóna o šířce 50 – 13 m 

o celkovém poklesu 10 – 25 m, 

− Gogolovská porucha II – nachází se na východ od jámy Sz/W-P 5 Jas a táhne se 

od severní hranice ložiska k východní překopové linii na úrovni -400 m, jeho 

pokles nepřekračuje 16 m. 

Rovnoběžkový systém poruch je z geologického hlediska považován za mladší. 

Mezi větší poruchy jsou řazeny: 

− poruchová zóna o poklesu 70 m – vystupuje na hranicích DP Szeroka I a DP 

Jastrzebie I w části C, 

− poruchová zóna o poklesu 50 m – táhne se od Centrální poruchy Jestrzebia přes 

části C3, W2 až k východní hranici ložiska. 

Výše uvedené dislokace ve vysoce narušené oblasti jsou doprovázeny menšími 

poruchami o mocnosti 0,5 – 15 m. 
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V ložisku vystupují ještě jiné dislokace, ze kterých stojí za pozornost dvě 

nasunutí: 

− Mszańskie I o šířce 50 m, táhnoucí se vedle západní hranice DP a vedle 

stojatých vrstev, 

− Mszańskie II o šířce v rozmezí 20 – 90 m, v západní části ložiska. 

Tyto nasunutí mají s Orlovskými vrásami shodný směr ubíhání i směr poklesu. 

Poruchová tektonika ložiska “Jas-Mos“ má rozhodující vliv na způsob jeho dobývání 

a klasifikaci zásob. Do nejvíce poruchových partií ložiska patří jeho severní 

a jihovýchodní část a oblast podél osy antiklinály Jastrzebia.  

Rozdělení ložiska dolu “Jas-Mos“ na těžební části je ovlivněno geologickými 

poměry ložiska. Pevný podíl ložiska představují následující části: 

− část stojatých vrstev    ST (St1, St2, St3), 

− západní část     Z (Z1, Z2, Z3), 

− centrální část     C (C1, C2, C3), 

− východní část     W (W2, W3), 

− jihozápadní část    Z-M. 

Ložisko “Jas-Mos“ má dvanáct samostatných těžebních polí znázorněných na 

obr. 2. [mat.spolecnosti] 

 

 
Obrázek 2 Těžební pole dolu “Jas-Mos“[6] 
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3.3 Hydrogeologické poměry regionu 

Hydrogeologické podmínky v ložisku KWK “Jas-Mos“ záleží na litologickém 

charakteru jednotlivých částí stratigrafie. Hladina vody v kvartéru je udržovaná písčito-

kamenitými ledovcovými útvary a aluviálními útvary. Tyto sedimenty jsou od sebe 

odděleny vrstvami a vložkami jílu, písčitého jílu anebo břidlicí. Úroveň hladiny je 

zajištěna prostřednictvím několika vrtů, do kterých přitékají atmosférické srážky. 

Obecně se jedná o pitnou vodu třídy IA a IB o mineralizaci 0,23 – 1 g.l-1. Měření 

hladiny vody se provádí pravidelně v pozorovacích vrtech. Terciální útvary jsou 

uloženy přímo na členitém povrchu karbonského nadloží. Jsou tvořeny nepropustnými 

jíly a nepravidelně rozmístěnými písčito-prachovými vložkami. Písčité útvary nemají 

mezi sebou žádný kontakt, a proto má voda artéský charakter se stabilizovanou 

hladinou v různých hloubkách.  

Hlavní terciální útvary jsou slabě zavodněny a tvoří izolační vrstvu od 

povrchových a kvartérních vod. Terciální vody se zde řadí do třídy IB, IIA, IIA1, jejich 

mineralizace roste s hloubkou od 0,7 – 3 g.l-1. Převažují zde vody s obsahem chlóru 

a sodíku. [4] 

3.4 Klimatické poměry 

Podnebí, ovlivněné blízkostí řeky Odry a Moravské brány, je zde relativně 

mírné. Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí mezi 7 – 8°C. Nejteplejší měsíc 

v roce je červenec, nejstudenější leden. Oblast leží v pásmu středních a slabých větrů, 

které většinou přicházejí od Moravské brány. Pokud je průměrná denní teplota vyšší 

než 5°C, vegetační období trvá velmi dlouho – až 225 dní. Průměrný roční úhrn srážek 

je 786 mm, čímž převyšuje celorepublikový průměr, který je 600 – 650 mm. Smíchání 

přílivových teplých vzduchových front se studenými podporuje vznik bouří – až třicet 

ročně, které jsou často doprovázeny krupobitím. Výskyt sněhové pokrývky v této 

oblasti bývá přibližně sedmdesát dnů v roce. Průměrná vlhkost ovzduší je asi 80%. 

V této oblasti, na rozdíl od ostatních částí republiky, lze sledovat dřívější příchod jara 

a pozdější příchod zimy. [5] 
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4 Současný stav dobývání, dopravy a úpravy suroviny a popis 

současného návrhu rekultivace na dané lokalitě 

4.3 Současný stav dobývání 

Uhelné ložisko “Jas-Mos“ na obr. 3 se nachází pod městem Jastrzębie Zdrój 

a obcemi Mszana a Godów. Těžba tohoto ložiska je zajištěna hlubiným dolem Borynia 

- Zofiówka - Jastrzębie“, konkrétně závodem “Jas-Mos“, který je součástí těžební 

společnosti Jastrzębska Spółka Węglowa SA., se sídlem v Jastrzębie Zdróji. Výkon 

státní báňské správy je zajištěn Obvodním báňským úřadem se sídlem v městě Rybnik. 

V dobývacím prostoru se nalézá také vytěžené ložisko Moszczenica.  

 
Obrázek 3 KWK “Jas-Mos“ [6] 

 
Důl “Jas-Mos“ byl postaven v letech 1955 – 1962. Před zahájením výstavby 

dolu bylo k dispozici dvacet jam vybudovaných před rokem 1914, osmnáct jam 

o hloubce 200 m a dvě jámy o hloubce 1000 m. V letech 1952 až 1955 bylo vytvořeno 

dalších jedenáct jam o průměrné hloubce 1000 m. Mocnost uhelných slojí se pohybuje 

v rozmezí od 18 do 40 m. Slavnostní otevření dolu pod názvem “Jastrzębie“, se konal 

4. prosince 1962. V lednu následujícího roku se k dolu “Jastrzębie“ připojil důl 

“Moszczenica“ čímž vyniklo nové pojmenování “Jastrzębie - Moszczenica“. O tři roky 

později byl důl opět rozdělen do dvou závodů, kterým se vrátily původní názvy. 

V devadesátých letech došlo k velkým organizačním reformám spojených se 

změnou surovinové politiky. Následkem této transformace byly v roce 1994 sloučeny 
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dva závody KWK “Jastrzębie“ a KWK “Moszczenica“ do jednoho s názvem KWK 

“Jas-Mos“. Proces technického a organizačního sloučení  začal 1. ledna 1995. Vzniklý 

důl “Jas-Mos“ je jeden z největších producentů koksovatelného uhlí typu 35.2 v zemi. 

A tak po 30 letech došlo k jejich opětovnému spojení. Začátkem roku 2013 se k dolu 

“Jas-Mos“ připojil důl “Borynia-Zofiówka“. Vznikl tak důl se třemi závody “Jas-Mos“, 

“Borynia“, “Zofiówka“ znázorněný na obr. 5. [6] 

 
      Obrázek 4“Borynia-Zofiówka-Jastrzębie“ [6] 

 
Dobývací prostor dolu “Jas-Mos“ má rozlohu 35,5 km2. Skládá se z celkem pěti 

jam, z toho je jedna těžní, dvě výdušné a dvě vtažné. Převážná část porubů se nachází 

v hloubkách 663 m a 864 m, ostatní těžní patra jsou situována v hloubkách 379 m, 

500 m a 1064 m. Čerpací stanice se nalézají ve všech těžních patrech mimo 

nejsvrchnějšího patra. Degazační stanice pro odvod metanu je situována 

v blízkosti jámy Jas VI. Podrobné technické údaje charakterizující důl uvádí tab. 2. 

Základní dobývací metodou je směrné stěnování z pole na řízený zával, který 

nahradil plavenou základku. Poslední těžená stěna se základkou, byla provedena 

v závodě "Moszczenica" v polovině 90. let. [6] 
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Tabulka 2 Technické údaje dolu [3] 

Technické údaje Jednotky Velikost, počet Poznámky 

Dobývací prostor km2 35,532 O.G. Jastrzębie I 

Důlní oblast km2 35,532 T.G. Jastrzębie I 

Prokázané zásoby nebo sloje počet 9  

Předpokládaná těžba t/den 6868                     2014                             

Zásoby tuny 30,2 milionu  

Těžní jámy počet 1  

Jámy pomocné počet 0  

Větrní jámy počet 2 (výdušné)  

Vtažné jámy  počet 2  

Úpadní větrní štoly počet 0  

Hlavní těžní patra označení, hloubka „ - 400”, 663m                      

„ - 600”, 864m  

Ostatní důlní díla označení, hloubka „ - 120”, 379m              

„ - 240”, 500m                  

„ - 800”, 1064m  

Přítok vody m3/min 3,292  

Čerpání - hlavní                                                   

…                                                 

………...- pomocné 

počet, úroveň        

……….  …     

počet, úroveň 

1 ks, „ - 240”               

1 ks, „ - 600”             

1 ks, „ - 400”            

1 ks, „ - 800”  

Důlní geofyzikální stanice                         

- seismologická                                         

- seismoakustická 

počet kanálů  

počet geofonů 

48                          

16  

Stanice pro odvádění metanu umístění jámou Jas VI  

Dispečink ve vztahu k:                 

- komunikační systém                               

- poplachový systém                                

- kontrolní systém stavu ohrožení 

(měření plynu) 

číslo               

číslo              

počet měřících 

kanálů 

120                      

208                          

400                    

20  

Centrální celozávodní systém 

telefonní komunikace 
kapacita centrály 800/600 

 

Od začátku těžby v roce 1962 do ledna 2014 se v dole vydobylo více než 

205 milionů tun uhlí a vyrazilo se více než 2 295 kilometrů důlních chodeb. K 1. lednu 

2014 je v dole zaměstnáno 3691 lidí. V roce 2013 činila čistá těžba 1 704 625 tun, podle 
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plánu by se letošní těžba měla zvýšit o 1% tj. na 1 723 868 tun. Přehled těžby a délky 

vyražených důlních chodeb za léta 2013 a 2014 uvádí tab. 3. [3,6] 

 

Tabulka 3 Těžba v roce 2013 a předpokládaná těžba v roce 2014 [6] 

 
jednotky 2013 

2014 

 (předpoklad) 

Čistá těžba za rok t/rok 1 704 625  1 723 868 

Čistá těžba za den t/d 6 818  6 868 

Ražba důlní chodby m 9 246 9 656 

 

Aktuální stav těžených stěn na začátek roku 2014: 

Stěna 23 vrstva 502/1 strana C3, viz obr. 5:  

- mocnost 1,7 -2,5 m 

- délka porubu 117 – 238 m 

- směrná délka porubu 358 m 

 

 

 

 

 
               Obrázek 5 Stěna 23[6] 

 

Stěna 24 vrstva 505/2 strana C3, viz obr. 6:  

- mocnost 2,2 -3,6 m 

- délka porubu 164 m 

- směrná délka porubu 194 m 

 

 
 
 

 
 

        Obrázek 6 Stěna 24[6] 
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Stěna R1a vrstva 510/1 strana ZM, viz obr.7: 

- mocnost 3,0 -3,7 m 

 - délka porubu 79 m 

- směrná délka porubu 219 m 

  

 

 

 

 

Obrázek 7 Stěna R1 [6] 

 

Stěna 30 vrstva 505/2 strana C3 viz obr. 8:  

- mocnost 3,0 -3,55 m 

- délka porubu 178 m 

- výběhů 232 m 

 
 
 
 
 
 

 
                 Obrázek 8 Stěna 30 [6] 

 

Stěna 22 vrstva 505/2 strana W2, viz obr. 9: 

- mocnost 1,8 -2,2 m 

 - délka porubu 185 m 

- výběhů 182 m 

 

 
 
 
 

                 Obrázek 9 Stěna 22 [6]
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4.2 Povrchové deformace vzniklé vlivem hornické činnosti 

Tato kapitola se zabývá procesem deformace a jejího rozdělení, geologickými 

a důlními faktory ovlivňujícími deformaci povrchu půdy, dlouhodobou prognózou 

poklesu terénu a také kategorizací hornického území v oblasti dolu “Jas-Mos“. 

 

Vznik deformací a jejich rozložení 

Podzemní důlní provoz způsobuje porušení základního stavu rovnováhy 

horninového masivu. To má za následek, že skály si kolem vytěžené sloje sesedají  

vznik poklesů. Nad slojí, která je zajištěna závalem lze ve správné výšce rozpoznat tři 

zóny: zával, trhliny, poklesy. Aby se vyvinuly všechny zóny, musí být dodrženy 

příslušné geologické a těžební podmínky. Používání plavené zakládky způsobuje, že 

většinou vznikají trhliny a poklesy. V blízkosti okraje ochranného pilíře dochází ke 

zvýšení svislého tlaku, tzv. horninového tlaku na straně, který zapříčiňuje horizontální 

deformaci v tahu a proto dochází k horizontálnímu posuvu po ukončení těžby. Pokud je 

vybrán dostatečně velký prostor, posun mizí v centrálních částech poklesů. 

Rozdělení vlivu těžby podle: - typu: přímý, nepřímý, následný, 

- metoda deformace: kontinuální a diskontinuální, 

- doba jejich vzniku. 

Přímé vlivy jsou pohyby horninového masivu do vydobytých prostorů po 

ukončení těžby a s tím související narušení horninového masivu a povrchu. Nepřímé 

vlivy často doprovází ty přímé a jsou způsobeny také důsledkem změn podmínek vody 

v podloží, přítoku a odtoku. Následné vlivy nejsou plně zveřejněny. Mohou být 

následkem přímého a nepřímého vlivu. Zvláště nebezpečné pro oblasti jsou výskyty 

sekundárních dopadů v podobě nespojité deformace, způsobené propadem starých 

opuštěných důlních děl. Nebezpečné oblasti propadu jsou krasové oblasti, kde jsou 

vrstvy v blízkosti povrchu, nebo oblasti hornické činnosti, kde se těžilo v malé hloubce 

pod povrchem a to zejména tam, kde jsou podmínky k zachování zbytkové zvodně 

v nadloží. [4] 
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4.3 Současný návrh rekultivace 

Na několika místech v okolí dolu “Jas-Mos“, jež jsou postižena vlivem dřívější 

těžby, se plánují nebo již realizují plány rekultivace. V oblastech Terasa I, Terasa II, 

Mszańského příkopu a v Poli B došlo vlivem těžby ke značným poklesům, lokalita na 

sever od dolu “Jas-Mos“ sloužila jako odkaliště důlních vod, viz obr. 10 a příloha 2. [3] 

 
Obrázek 10 Lokality rekultivací [autor] 

 

4.3.1 Terasa I a II 

Území se nachází v obci Mszana mezi ulicemi Hornictví a 22. července, na 

místě bývalých západních jam. Plocha pozemku je zvlněná v nadmořské výšce přibližně 

275 m n. m. V oblasti jsou poklesy o velikosti až několik metrů. Rekultivační plocha 

Terasy I činí 16 ha a Terasy II 18 ha, viz příloha 4. 

Projekt navrhuje vrstvené začlenění důlního odpadu z dolu “Jas-Mos“ při 

vytvoření násypů za vysokého zhutnění. Předpokládaný pevný tvar Terasy I a Terasy II 

bere v úvahu možnost budoucího spojení. Navrženy jsou ještě další dvě terasy – 

Terasa III a IV, které by se měli směrem k východu (k Moszczeńské ulici) snižovat. 

Maximální výška teras, podle projektu: Terasa I:  280 m n. m. 
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Terasa II:  270 m n. m. 

Terasa III:  256 m n. m. 

Terasa IV:  243 m n. m. 

Terasa II na obr. 11 je navržena se sklonem 0,05% k západu, který umožní lepší 

odtok dešťové vody. Pro rozvoj vegetace bude na povrchové vrstvy použita zemina. 

Svah Terasy I bude mít sklon 1:3. Retenční plošiny o šířce 6 m a sklonu 5% v příčném 

směru, které budou rozdělovat svah, mohou sloužit i jako technické komunikace. Takto 

navržený svah bude mít zvýšený okraj o 0,3 m vůči vnitřní straně a tím bude účinně 

zachycovat dešťovou vodu nebo tání sněhu a shromažďovat je ve volné horní vrstvě 

o tloušťce 1,5 m. V konečné fázi by měli být vytvořeny odvodňovací příkopy, které 

budou plnit hlavní funkci odvodňování. Příkopy s hloubkou 1 m a se sklonem svahů  

1:1 budou podél okraje navrhovaného objektu. Povrchy příkopů budou kvůli zpevnění 

zatravněny. Materiál se bude vozit od dolu “Jas-Mos“.  

Biologická etapa bude probíhat v souladu s platnými metodickými pokyny. 

Plocha bude zatravněna a osázena keři.  

Rekultivace oblasti je rozdělena na několik úseků v závislosti na finančních 

možnostech JSW S.A. vykoupení znehodnocené půdy. [3] 

 
Obrázek 11 Terasa II  [autor] 
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4.3.2 Odkaliště důlních vod JAS 02 

Bývalé odkaliště se nachází severně od dolu “Jas-Mos“ u železniční vlečky na 

rozloze 9,3 hektarů, viz příloha 4. V rámci vyřazení odkaliště z provozu byly provedeny 

následující práce. Započal proces čištění vody a odstraňováním kalů s následným 

vysoušením dané oblasti, vytvořila se příjezdová komunikace pro navážení odpadu. 

Podél obvodu se vytvořil odvodňovací příkop, který ústí do kanálu, který vede do řeky 

Olše.  

Současný plán navrhuje vytvoření pevného objektu z těžebního odpadu 

s maximální výškou plošiny 260 m n. m. s mírným nakloněním 0,5% k severu. Těleso 

bude vytvořeno jako Terasa II. Na každé úrovni se nejdříve naveze materiál, na místa, 

která určují hranice plochy a až pak se vyplní vnitřek odpadem. Navezený materiál bude 

následně hutněn válcem nebo buldozerem.  V počáteční fázi realizace se budou střídat 

vrstvy důlního odpadu a kalu. [3] 

 

 
Obrázek 12 Návoz  důlního odpadu do bývalého odkaliště JAS 02 [autor] 
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5 Návrh na důlně - technickou rekultivaci 

5.1 Popis důlně – technické rekultivace 

Sanační a rekultivační práce jsou rozděleny do čtyř etap: přípravná, důlně – 

technická, biotechnická a postrekultivační. V přípravné etapě se řeší projekční činnosti 

a vytváření vhodných podmínek pro realizaci následujících fází. Zahrnuje především 

pedologický, geologický i hydrologický průzkum nadložních hornin a zemin. Důlně - 

technická rekultivace je dlouhodobý proces, který začíná již v I. etapě otvírkových prací 

– přípravných prací. Jejím cílem je obnovit a vytvořit funkční georeliéfní podmínky tak, 

aby mohla být následně provedena biologická etapa. Druhá etapa v sobě zahrnuje 

pedologický, geologický i hydrologický průzkum průvodních hornin či zemin včetně 

ložiska užitkového nerostu, zpracovanou projektovou dokumentaci včetně legislativy. 

Dle nutnosti jsou získávány zastavěné i nezastavěné pozemky v prostoru budoucí těžby 

a založení výsypek či odvalů, výstavba přeložek, inženýrských sítí, vodotečí aj. 

V 60. letech se začaly využívat náročnější rekultivační technologie a postupy při 

utváření krajiny – kvalitativně náročnější úpravy povrchu výsypek, zavádí se 

kategorizace zemin, aplikují se výsledky výzkumných analýz specializovaných 

pracovišť. Výsledkem těchto výzkumů bylo například stanovení mocnosti ornice 

a podorniční vrstvy, která má být v blízké budoucnosti využita. V 80. letech se pak tato 

tendence dále zintenzivňovala. V současné podobě má technická rekultivace poměrně 

striktně nastavené postupy:  - terénní úpravy,  

- navážky ornice jíž jsou plochy upravovány a jež vede 

k jejich zúrodnění,  

- půdní meliorace,  

- hydromeliorační opatření a řešení odtokových poměrů,  

- technická stabilizace svahu, 

- výstavba komunikací, kterými jsou rekultivovaná území 

zpřístupněna. [7,8] 

Ať už se rekultivační plány tvoří s cílem uvést dotčenou oblast do původního 

stavu nebo vytvořit nový reliéf krajiny, měly by respektovat přírodu i potřebu lidí. 
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5.2 Charakteristika těžebního odpadu určeného k využití při rekultivaci  

Klasifikace těžebního odpadu vyprodukovaného z uhelného dolu “Jas-Mos“ byla 

provedena v souladu s nařízením ministra životního prostředí o odpadech. Podle 

klasifikace jsou na dole tři typy těžebního odpadu viz příloha 3, jež lze použít při 

rekultivaci. Všechny ostatní neklasifikované druhy odpadů jsou považovány za 

nebezpečné. 

Využitelné těžební odpady:  

• Odpady z přípravných prací a dalších prací v podzemí, aby byl umožněn provoz 

dolu. 

• Odpady vzniklé při úpravě a mechanickém zpracování uhlí. Skládají se 

z karbonových jílovitých hornin, v menším zastoupení z jílovců a pískovců.  

V tab. 4 jsou uvedeny druhy a množství těžebního odpadu, který se vyrábí, nebo 

může být vyroben v dole “Jas- Mos“, v souvislosti s jeho činností. 

Tabulka 4 Přehled typů a množství důlních odpadů, které se vyrábí nebo se mohou vyrábět v závodě [3] 

* Odpady obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování nerostů (kromě kovových  
rud) 
** Odpady vzniklé při úpravě soli kamenné a potaše neuvedené pod číslem 01 04 07 
*** Odpady z flotace uhlí obsahující nebezpečné látky 
 

Důl může vyrobit přibližně 1 200 000 tun důlního odpadu ročně, z nichž všechen 

bude představovat bezpečný odpad. 

V poslední fázi prací se naváží půda a humus uvedený v tab. 5, které mohou 

pocházet od externích firem. [3] 

 

Popis odpadu 
Kód 

Klasifikace odpadu 
Množství 

[t/rok] 

Odpady z rubaniny 

01 
Skupina: Odpady z geologického průzkumu, těžby, 
dobývání, fyzikálního a chemického zpracování rud a jiných 
nerostů  

01 01 Podskupina: Odpady z rubaniny  

01 01 02 Typ: Odpad z vydobytých nerostů (kromě kovových rud) 100 000 

Odpady vzniklé při fyzikálním a chemickém zpracování  

01 04 
Podskupina: Odpady z fyzikálního a chemického zpracování 
nerostů (kromě kovových rud) 

 

01 04 12 
Typ: Odpady z praní a čištění nerostů jiných, než které 
jsou uvedeny v 01 04 07* a 01 04 11** 

1 000 000 

01 04 81 
Typ: Odpad z flotace uhlí neuvedené pod číslem 
01 04 80*** 

100 000 
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Tabulka 5 Přehled typů a množství odpadů určených pro tvorbu svrchní vrstvy [3] 

Popis odpadu 
Kód 

Klasifikace odpadu 
Množství 

[t/rok] 
Odpady přijímané zvenčí - půda, humus 

17 
Skupina: Odpad z výstavby a demolice budov a silniční 
infrastruktury (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 
míst)   

17 05 Podskupina: Půda a zemina (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst)   

17 05 04 Typ: Půdy a zeminy, které nejsou uvedeny v 17 50 000 
20 Skupina: Komunální odpady, vč. složek z odděleného sběru   
20 02 Podskupina: Odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovů)   
20 02 02 Typ: Půda a zemina obsahující kameny 50 000 
 

Nepředpokládá se, že by v důsledku použití klasifikovaných odpadů mohlo být 

ohroženo životní prostředí. Kontrolu bezpečnosti odpadů provádí Hlavní báňská správa 

v Katovicích. Analýzy vzorků ukázaly, že koncentrace přirozených radioaktivních 

izotopů nepřesahují pro izotop radia 226Ra 350 Bq.kg-1 a pro radium izotopu 
228Ra 230 Bq.kg-1. Proto můžou být vybrané odpady použity pro inženýrské práce nebo 

pro tvorbu vrchní část rekultivovaných oblastí. Na žádost KWK “Jas-Mos“ provedl 

Hlavní hornický institut fyzikálně – chemickou studii hlušiny z pohledu jeho možného 

hospodářského využití. [3] 

            Tabulka 6 Rozbor zrnitosti [3] 
Frakce [mm] Podíl [%] 

>80 16,7-19,4 

80-50 12,0-19,0 

50-30 17,5-20,3 

30-20 17,7-21,7 

20-10 12,6-15,2 

10-5 7,6-8,6 

< 5 5,9-7,3 

 

Petrografické studie ukázaly, že se jalovina skládá hlavně z jílů (60-70%) 

a jílovců (25-30%). Obsah pískovce a slepence se pohybuje v rozmezí 2-12%. Dále se 

zjistilo, že frakce menší než 5 mm obsahují vysoký podíl uhlí (přibližně 50% hmoty). 

Stanovení základního složení a stopových prvků bylo provedeno po pokusu o vypálení 
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při 815 ° C. Výsledky v tab. 7 jsou uvedeny ve stavu po vypálení a vypočteny pro 

počáteční stav. [3] 

Tabulka 7 Analýza základního složení odpadu [3] 

  Oxid 
Obsah po vypálení 

v 815°C              
[hmot. %] 

Obsah po přeměně do 
původního stavu       

[hmot. %] 
1. Si02 60,99 51,75 
2. Al203 22,25 18,88 
3. Fe2C>3 6,47 5,49 
4. CaO 1,28 1,09 
5. MgO 2,42 2,05 
6. Na20 0,54 0,46 
7. K20 4,19 3,56 
8. S03 0,26 0,22 
9. TiOz 0,85 0,72 

10. P2O5 0,22 0,19 
11. Ztráty po vypálení - 15,15 
12. Suma 99,47 99,56 
13. Obsah popela 84,85 - 

Obsah prvků přítomných ve stopovém množství odpovídající úrovni 

geochemického pozadí karbonu hornin, viz příloha 1. Test loužení iontů ukázal, že 

hodnoty jednotlivých složek jsou hluboko pod limitními hodnotami pro odpadní vody 

do vod a půdy, podrobně vypsáno v tab. 8. 

Tabulka 8 Výsledky testu loužení intů[3] 
Uvedená hodnota 

 
Označení 

Mezní hodnota 
[mg/dm3] [mg/dm3] [mg/kg] 

1. SO4
2- 250** 23,87 215,2 

2. Cl 250** 46,44 418,7 
3. Na+ 200** 29,5 266 
4. K+ 80 4,7 42,4 
5. NnH4 10 0,56 5,05 
6. Cd 0,005** < 0,005 - 
7. Cr 0,05** < 0,05 - 
8. Cu 0,5 <0,05 - 
9. Fe 0,20** 0,15 1,35 

10. Mn 0,050** < 0,05 - 
11. Ni 0,5 < 0,05 - 
12. Pb 0,5 <0,05 - 
13. Zn 2 <0,02 - 
14. pH 6 , 5 - 9  9,06 Wa=1,85hmot.% 

* Maximální hodnoty znečišťujících látek v odpadních vodách před vypuštěním do vody a půdy - nařízení 
ministra životního prostředí ze dne 24. července 2006, podle kterého musí být splněny podmínky, aby 
odpadní vody mohly být vypuštěny do vody nebo půdy. (Sbírka zákonů č. 61, bod. 417 ve znění 
pozdějších změn)  
** Kvalita vody určené k lidské spotřebě - nařízení ministra zdravotnictví ze dne 29. března 2007 
o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Sbírka zákonů č. 61,  bod 417 ve znění pozdějších změn). 
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5.3 Terasy II 

Volba vhodného způsobu rekultivace tohoto území vznikla na základě zjištění 

potřeb obyvatelstva dané lokality. Vhodným způsobem rekultivace se jeví využití jako 

rekreační oblasti. Prvotní nápady využit území např. jako areál pro in-line bruslení, 

golfové hřiště aj. byly zamítnuty z hlediska malé rozlohy území. Nápad využít toto 

území pro vybudování motocrossové dráhy vychází z potřeb místních obyvatel, kdy 

vlivem velkého zájmu o motorismus dochází k znehodnocení původní krajiny. Okolní 

příroda je využívána velkým počtem motocrossařů k jízdě v terénu. Avšak při této 

činnosti dochází k rušení klidu místní fauny a k nenávratnému znehodnocení flory.  

Sanace poklesů povrchu vychází z podkladů a požadavků těžařské společnosti 

JSW SA. Požadavkem této organizace je navezení na plochu cca 18 hektarů, do 

výškové kóty 270 m. n. m. 4,6 milionu tun hlušiny. Konečná podoba rekultivovaného 

území bude mít podobu zvlněného reliéfu se třemi odvaly. Paty těchto odvalů budou od 

sebe navzájem vzdáleny 30 – 60 m. 

Všechny odvaly jsou naplánovány do tvaru kulové úseče, jejich výšky musely 

být navrženy tak, aby splňovaly dvě podmínky:  

- maximální kritická výška pro odvaly z jílů a jílovců je 20 m, 

- generální sklon svahu nesmí být větší jak 25°. 

Z toho vyplynulo, že první a druhý odval budou mít výšku 20 m (290 m n. m.) 

a jeden odval 17 m (288 m n. m.).  

 

Objem tělesa spočítán podle vzorce:               [m3]      

kde:    

r1 ……… poloměr 

v = h ….. výška [9]                                                                                                                                                            

Plocha podstavy tělesa spočítána  podle vzorce: S = π . r2
  [m2]  

kde: 

r ……..…poloměr [9] 

V důlním odpadu převažují složky jílu a jílovce. Abych objem mohla převézt na 

hmotnost, našla jsem si jejich objemovou hmotnost: -  jíly: 2000 kg.m-3, 

- jílovce: 1800 – 2700 kg.m-3 

[10] 
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Jako převodovou hodnotu jsem si určila: 1 m3 = 2 t. Výsledky výpočtů jsou 

v tab. 9, kde lze vidět, že objem použitých důlních odpadů se zvýšil o 729 216 m3/ 

1 458 432 t a celkové množství použitých odpadů tak bude 3 029 216 m3 / 6 058 432 t. 

Tabulka 9 Množství využitého důlního odpadu [autor] 

 Jednotky 
Zarovnání na 
kótu   270 m 

n. m. 
1. odval 2. odval 3. odval Celkem  

m3 2 300 000 318 187 258 327 152 702 729 216*/ 3 029 216 Důlní 
odpad t 4 600 000 636 374 516 654 305 404 1 458 432*/ 6 058 432 

* bez zarovnání na kótu 270 m n. m. 

Svrchní vrstva tj. půda a humus nebudou potřeba z důvodu jeho budoucího 

využití. Konečné domodelování terénu se navrhne dodatečně podle konkrétních potřeb 

motoristů. 

5.4 Bývalé odkaliště důlních vod JAS 02 

Protože se bývalé odkaliště nachází v těsném sousedství s dolem z jedné strany, 

s nově vybudovanou komunikací z druhé strany a jeho rozloha je pouze 9,3 ha, byla 

zvolena jako vhodná metoda rekultivace mírně zvlněná krajina se dvěma odvaly, které 

budou zatravněny a osázeny dřevinami. 

Ohledně zarovnání poklesu jsem vycházela ze stejných materiálů jako v kapitole 

5.3. Na plochu o velikosti 9,3 hektaru, do kóty 260 m n. m. se naveze 1,26 milionu tun 

důlního odpadu. Konečná podoba území bude vytvarovaná do zvlněného reliéfu se 

dvěma menšími odvaly těsně u sebe. Odvaly byly naplánovány do tvaru kulové úseče 

vrchlíku, jejich výšky musely splňovat dvě podmínky:  

- maximální kritická výška pro odvaly z jílů a jílovců je 20 m, 

- generální sklon svahu nesmí být větší jak 25°. 

Vyšlo, že první odval bude mít výšku 20 m (280 m n. m.) a druhý 15 m (275 m 

n. m.). 

 

Objem tělesa spočítán podle vzorce:               [m3]      

kde:    

r1 ……… poloměr 

v = h ….. výška [9]                                                                                                                                                            

Plocha podstavy tělesa spočítána  podle vzorce: S = π . r2
  [m2]  
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kde: 

r ……..…poloměr [9] 

Abych zjistila množství potřebné půdy a humusu, musela jsem nejdříve zjistit 

velikost povrchu odvalu: S = 2 . π . r . v   [m2]    

kde: 

r …….… poloměr  

v = h ….. výška [9] 

V důlním odpadu převažují složky jílu a jílovce. Abych objem mohla převézt na 

hmotnost, našla jsem si jejich objemovou hmotnost: -  jíly: 2000 kg.m-3, 

- jílovce: 1800 – 2700 kg.m-3 

[10] 

Objem použité hlušiny byl vlivem navržených odvalů zvýšen o 612 039 m3 / 

1 224 078 t tzn., že celkový objem využitého odpadu stoupl na 1 242 039 m3 / 

2 484 078 t.  

Tabulka 10 Množství využitého důlního odpadu a zeminy [autor] 

  

Jednotky 
Zarovnání    

na kótu          
260 m n. m. 

1. odval 2. odval Celkem 

m3 630 000 494 812 117 227 612 039*, 1 242 039 Důlní 
odpad t 1 260 000 989 624 234 454 1 224 078*, 2 484 078 

m3 16 500 25 748 6 406 48 654 Zemina 
t 33 000 51 496 12 812 97 308 

m3 46 500 - - 46 500 Zemina** 
t 93 000 - - 93 000 

* bez zarovnání na kótu 260 m n. m. 

** zemina na zarovnání celé plochy na kótě 260 m n. m. 

 Potřebná vrstva zeminy na rekultivovanou plochu bývalého odkaliště  vyšla 

48 654 m3 / 97 308 t. 
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6 Technicko-ekonomické vyhodnocení návrhu 

Činnosti spojené s tvorbou nového reliéfu z důlního odpadu jsou rozděleny na 

operace: nakládání, doprava (zahrnuje i vyložení) a zhutnění. Práce spojené 

s navezením zeminy jsou rozděleny na operace: nakládání, doprava (zahrnuje 

i vyložení) a rozprostření.  

Pro výpočet nákladů na naložení, dopravu, zhutnění a rozprostření materiálu 

bylo vycházeno z platného ceníku [11]. Aktuální kurz ke dni 21. dubna 2014 byl 

stanoven na 1 € = 4 ZL [12]. Podle něho nakládání kamenouhelných hlušin stojí 1.85 € . 

m-3. Vodorovné přemístění zemin ve vzdálenosti 100 – 500 m činí 3,42 € . m-3, 

odkaliště se nachází ve vzdálenosti 1000 – 2000 m a platí pro něj cena 6,32 € . m-3. 

Terasa II je od dolu vzdálena přibližně 5 km a to činí 9,18 € . m-3. V cenách za dopravu 

jsou zahrnuty i náklady na vysypání materiálu na výsypku a hrubé rozhrnutí při 

vysypání, udržování sjízdnosti cest v prostoru vysypávání a také výsypky, pokud nejsou 

nerovnosti větší než 0,5 m, příplatky za jízdu v terénu. V cenách naopak nejsou 

zahrnuty náklady na jízdu v terénu mimo výklopná místa prostoru nasypávání. Za 

zhutnění 1 m3 se účtuje 0,23 € . m-3. Zeminy budou rozprostřeny o průměrné hloubce 

0,4 – 0,5 m a to za cenu 1,13 € . m-3. Z tab. 11 a 12 lze vyčíst podrobně vyčíst kolik 

která práce stojí. 

Tabulka 11 Náklady na realizaci – Terasa II [autor] 

Činnost Měna 
Zarovnání     

na kótu           
270 m n. m. 

1. odval 2. odval 3. odval 

€ 4 300 000 588 646 477 905 1 129 996 Nakládání 
hlušiny Zl  17 200 000 2 354 584 1 911 620 1 401 804 

€ 21 100 000 2 920 957 2 371 442 5 607 216 Přemisťování 
hlušiny Zl 84 400 000 11 683 828 9 485 768 35 122 

€ 523 000 73 183 59 415 140 488 Zhutňování 
hlušiny Zl 2 092 000 292 732 237660 1 719 425 

€ 25 923 000 3 582 786 2 908 762 6 877 700 
ΣΣΣΣ 

Zl 103 692 000 14 331 144 11 635 048 8 143 772 
€ 8 210 973 

ΣΣΣΣ∗∗∗∗ 
Zl 32 843 892 
€ 34 133 973 

ΣΣΣΣ 
Zl 136 535 892 

* bez zarovnání na kótu 270 m n. m. 

Podle očekávání je nejdražší činností doprava, částka se vyšplhala téměř na 

32 milionů € / 128 milionů Zl. Z toho návoz na sanaci při přepravovaném objemu 
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4,6 milionů tun a vzdálenosti 5 km bude 21,1 milionů € / 84,4 milionů Zl. Celkové 

náklady na sanaci jsou 25,9 milionů € / 103,7 milionů Zl. Na odvaly se celkem naveze 

1,46 milionu tun důlního odpadu a při vzdálenosti 5 km bude celková částka na 

vytvoření odvalů 8,2 milionů € / 32,8 milionů Zl. Tím, že se nenaváží vrchní vrstva 

půdy se ušetří asi 0,5 milionu € / 1,8 milionu Zl. 

Tabulka 12 Náklady na realizaci – Bývalé odkaliště JAS 02 [autor] 

Činnost Měna 
Zarovnání na 

kótu 260 m n. m. 
1. odval 2. odval 

€ 1 170 000 915 402 216 870 
Nakládání hlušiny 

Zl 4 680 000 3 661 608 867 480 
€ 3 980 000 3 127 211 740 875 

Přemisťování hlušiny 
Zl 15 920 000 12 508 844 2 963 500 
€ 150 000 113 807 26 962 

Zhutňování hlušiny 
Zl 600 000 455 228 107 848 
€ 30 525 47 634 11 851 

Nakládání zeminy 
Zl 122 100 190 536 47 404 
€ 56 430 88 058 21 909 

Přemisťování zeminy 
Zl 225 720 352 232 87 636 
€ 37 290 58 191 14 476 

Rozprostírání zeminy 
Zl 149 160 232 764 57 904 
€ 5 424 245 4 350 303 1 032 943 

ΣΣΣΣ 
Zl 21 696 980 17 401 212 4 131 772 
€ 5 383 246 

ΣΣΣΣ∗∗∗∗ 
Zl 21 532 984 
€ 10 807 491 

ΣΣΣΣ 
Zl 43 229 964 

* bez zarovnání na kótu 260 m n. m. 

 Při přepravovaném objemu 1,26 milionů tun na vzdálenost 1,2 km bude sanace 

stát  5 424 245 € / 21 696 980 Zl. Vytvoření odvalů při přepravě 1,29 milionu tun 

odpadu vyjde na sumu 5 383 246 € / 21 532 984 Zl. 

 Celkové náklady na důlně - technickou rekultivaci lokalit Terasa II a odkaliště 

JAS 02 jsou 45 257 982 € / 181 031 928 Zl, jak je podrobněji vidět v tab. 13. 

 
Tabulka 13 Celkové náklady na Terasu II a odkaliště JAS 02[autor] 

 Měna Terasa II Odkaliště JAS 02 

€ 8 527 491 5 383 246 
Náklady* 

Zl 34 109 964 21 532 984 
€ 34 450 491 10 807 491 

Náklady 
Zl 137 801 964 43 229 964 
€ 45 257 982 

Celkové náklady 
Zl 181 031 928 

*bez zarovnání na kótu 270 m n. m. nebo 260 m n. m. 
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6.1 Doprava důlního odpadu na Terasu II 

 Dopravu materiálu budou zajišťovat automobily typu Tatra 8x8 jednostranný 

sklápěč o nosnosti 28 tun, naložení bude obstarávat nakladač typu Caterpillar 988K 

s lžící o objemu 7 m3. Průměrná vzdálenost nakládky v dole “Jas-Mos“ k vykládce na 

Terase II je 5 km. Maximální rychlost naloženého automobilu je 35 km.h-1a prázdného 

automobilu je 45 km.h-1. Přitom jeden automobil je v záloze a jeden v opravně. 

V následujících výpočtech se zjistí kolik automobilů bude potřeba na přepravu 

materiálu. 

 

Technická výkonnost:  

13378
2,1

9,0
504 −

⋅=⋅=⋅= hodm
k

k
QQ

n

p
teortech  

kp …koeficient plnění: 0,9 

kn …koeficient nakypření: 1,2 

Qteor … teoretická výkonnost [13] 

 

Teoretická výkonnost:  
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1

504
50

7
36003600 −

⋅=⋅=⋅= hodm
t

V
Q

c

L
teor  

VL … objem lžíce 

tc1…doba jednoho naložení [13] 

 

Doba naložení:  

min7,3
2,1378

602860
=

⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

ntech

A
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V
t  

VA … objem automobilu 

kn …koeficient nakypření: 1,2 [13] 

 

Doba jízdy plného automobilu:  

min6,860
35

5
60

1

1
1 =⋅=⋅=

v

L
t  

L1 … dráha plně naloženého automobilu 

v1… rychlost plně naloženého automobilu [13] 
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Doba jízdy prázdného automobilu:  

min7,660
45

5
60

2

2
2 =⋅=⋅=

v

L
t  

L2 … dráha prázdného automobilu 

v2… rychlost prázdného automobilu [13] 

 

Dopravní cyklus: 

min15,2317,615,036,87,321 =+++++=+++++= ttttttT mvčnc  

t1 … doba jízdy plného automobilu 

tm … manévrovací časy: 1 min 

t2 … doba jízdy prázdného automobilu 

tn … doba naložení 

tv … doba vyložení: 0,15 min [13] 

 

Počet automobilů:  

automobilů
t

T
N

n

c 53,6
7,3

15,23
====  

tn … doba naložení [13] 

 

Celkový počet automobilů pro zajištění dopravy: 

( ) ( ) automobilůNNNnN zoc 81151 =++⋅=++⋅=  

n … počet nakladačů  

N … počet automobilů 

No … počet automobilů v opravě 

Nz … počet automobilů v záloze [13] 

 
 Pro přepravu materiálu od místa nakládky v areálu dolu “Jas-Mos“ k místě 

vykládky na Terase I bude potřeba osm nákladních automobilů. 

6.2 Doprava důlního odpadu a zeminy na bývalé odkaliště důlních vod 

JAS 02 

Dopravu materiálu budou zajišťovat automobily typu Tatra 8x8 jednostranný 

sklápěč o nosnosti 28 tun, naložení bude obstarávat nakladač typu Caterpillar 988K 
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s lžící o objemu 7 m3. Průměrná vzdálenost nakládky v dole “Jas-Mos“ k vykládce na 

odkališti je 1,2 km. Průměrná vzdálenost místa nakládky zeminy k vykládce na odkališti 

je 350 m. Maximální rychlost naloženého automobilu je 35 km.h-1 a prázdného 

automobilu je 45 km.h-1. Přitom jeden automobil je v záloze a jeden v opravně. 
 

Doprava důlního odpadu 
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Celkový počet automobilů pro zajištění dopravy: 

( ) ( ) automobilůNNNnN zoc 61131 =++⋅=++⋅=  [13] 

 

Doprava zeminy  

Doba jízdy plného automobilu:  

min6,060
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L
t [13] 

 

Doba jízdy prázdného automobilu:  

min5,060
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2
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L
t [13] 

 

Dopravní cyklus: 

min95,815,015,036,07,321 =+++++=+++++= ttttttT mvčnc [13] 

 

Počet automobilů:  

automobilů
t

T
N

n

c 24,2
7,3

95,8
====  [13] 

 

Celkový počet automobilů pro zajištění dopravy: 

( ) ( ) automobilyNNNnN zoc 41121 =++⋅=++⋅=  [13] 

 

Pro přepravu materiálu od místa nakládky v areálu dolu “Jas-Mos“ k místě 

vykládky na odkališti bude potřeba šest nákladních automobilů. Pro navážení zeminy 

k místě vykládky na odkališti budou potřeba čtyři nákladní automobily. 
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7 Závěr 

Cílem mé práce bylo vypracovat návrh na důlně – technickou rekultivaci na dole 

“Jas-Mos“ v rámci projektu SPOLCZECH v Polské republice. 

V úvodní části jsem popsala stav polské legislativy týkající se rekultivace 

v tomto státě a rozdělila ji do skupin. V první části jsem vyhodnotila geologické a 

hydrogeologické poměry v lokalitě. V další částech jsem zhodnotila současný stav 

dobývání, dopravy a úpravny surovin. V následujícím bodě jsem zhodnotila současný 

stav sanace a rekultivace na daných lokalitách.  

Nosnou kapitolou je kapitola 5, ve které navrhuji důlně – technickou rekultivaci 

území předmětného dolu. Na území Terasy II jsem se rozhodla pro vytvoření 

motocrossového závodiště s třemi menšími odvaly s výškami 20 m, 20 m, a 17 m. Tím 

by se zvýšila spotřeba důlního odpadu o 1,46 milionu tun. Z důvodů budoucího využití 

prostoru není potřeba území zatravňovat a tak odpadají práce s tím spojené. Za 

nakládání, navezení a rozprostření zeminy se ušetří 438 tisíc € / 1,8 milionu Zl. Území 

bývalého odkaliště by mělo charakter zvlněného reliéfu se dvěma odvaly o výškách 

20 m a 15 m, které by se v budoucnu zatravnili a osázely vhodnými keři. Spotřeba 

uloženého odpadu by se zvýšila o 1,2 milionu tun. Využilo by se  97 tisíc tun zeminy. 

Celkový objem uloženého důlního odpadu by se tímto projektem zvýšil o 2,68 milionů 

tun. Při současné roční těžbě 1,72 milionu tun a vyprodukovaného důlního odpadu 

o objemu 1,2 milionu tun by se odpad mohl ukládat na tyto místa o dva roky a čtyři 

měsíce déle. 

V šesté kapitole je technicko-ekonomické vyhodnocení dle platného ceníku. 

Tvorba pěti odvalů by stála 13,8 milionů € / 55,6 milionů Zl. Za absenci nakládání, 

navezení a rozprostření zeminy na Terase II by se ušetřilo 438 tisíc € / 1,8 milionu Zl. 

Celková suma by pak byla 45,2 milionů € / 181,1 milionu Zl. Nejnákladnější činností 

při realizaci by se stala doprava s částkou 28,1 milionů € / 112,2 milionů Zl. Dalším 

bodem této kapitoly bylo vypočtení potřebných nákladních automobilů na dopravu 

materiálů z areálu dolu “Jas-Mos“. Dopravu odpadu na Terasu II by podle výpočtů 

zajišťovalo osm automobilů, na odkaliště šest automobilů a transport zeminy na 

odkaliště by zajišťovaly čtyři automobily. 

Cíle své práce jsem splnila a měly by sloužit jako technický podklad organizaci. 
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