
P�íloha 1 

Obsah stopových prvk� [3] 

  Prvek 
Obsah po vypálení na 

815°C [ppm] 

Obsah po p�epo�tu na 

po�áte�ní stav [ppm] 

1. Ag <2 < 2 

2. As <6 < 6 

3. Ba 788 669 

4. Cd < 4 < 4 

5. Co 19 16 

6. Cr 217 184 

7. Cu 55 47 

8. Mn 624 529 

9. Mo < 4 < 4 

10. Ni 48 41 

11. Pb 32 27 

12. Rb 268 227 

13. Sb <3 < 3 

14. Sn <4 < 4 

15. Sr 154 131 

16. V 240 204 

17. Zn 214 182 



• Plánovaná kapacita cílových objekt� byla p�ekro�ena. Celková kapacita byla odhadnuta na základ� kapacity a skute�né využití kapacity 

(rozdíly vyplývají z rozdíl� v m�rné hmotnosti a r�zného stupn� zhutn�ní). 

Základní údaje Jednotky Terasa I Terasa II 
Msza�ský 

p�íkop 
Pole "B" 

Likvidované 

odkališt�

JAS 02 

Terasa III a 

IV 

Plocha ha 16 18 10 13 9,3 20,68 

Lokalita obec/m�sto Mszana Mszana Mszana Mszana 

Mszana / 

Jastrz�bie 

Zdrój 

Mszana 

Celková kapacita mil. t 4,65* 4,6 0,8* 0,9* 1,26 2 

Využitá kapacita mil. t 4,65 0,45 0,8 0,56 0,31 0 

Zbylá kapacita mil. t 0 4,15 0 0,34 0,95 2 

P�edpokládaný termín 

dokon�ení 
rok 2011 2017 2013 2016 2017 - 

Rekultivované plochy  ha 10,8 5 5,7 3 0 - 

m n. m. - - - - - - Nadmo�ská výška           aktuální                    

                                          

                                          kone�ná m n. m. 280 270 227 262 260 - 

Stav objektu  - 

hotová d�ln�
technická 

rekultivace 

budovaný 

hotová d�ln�
technická 

rekultivace 

budovaný budovaný plánovaný 

P�íloha 2 

Základní údaje o rekultivovaných území [3]



P�íloha 3 

Popis vydobytých d�lních odpad� [3]

Kod

odpadu

Druh odpadu

Charakterystyka

odpadu

Místo vzniku Zp�sob skladování a postupování s odpadem

01 01 02

Odpady z 

dobývání jiných 

nerost� než rud 

kov�

Odpad ve form�
horninového materiálu má 

odlišnou zrnitostní 

strukturu, kde nej�ast�ji 
jsou zastoupeny jílovce, 

zapískované jílovce, pís�ité 

jílovce, pískovce a 

akcesorické vrstvy jako 

nap�. sferosiderity, tufity aj.

Tyto odpady tvo�í vydobyté 

horniny z p�ípravných a 

otevíracích prací a mohou být 

mog� by� kierowane do 

zagospodarowania z 

pomini�ciem Zakładu 

Przeróbki 

Mechanicznej W�gla. 

Vznikají v dolních patrech 

dol� p�i vytvá�ení p�ekop� a 

chodeb. 

Odpady nejsou skladovány na území dol�, pokud jsou 

využívány pr�b�žn�. Po od�lení hlušiny od výkopku 

jsou odpady využívány pro inženýrské práce na 

povrchu nap�. Pro stavbu cest, parkoviš� a pracovních 

ploch na území dolu.Horninový materiál je 

transportován na kolejích nebo pomocí nákladních 

automobil� na místo provád�ní inženýrských prací. 

	ást odpad� získána z dobývání a zpracovávání bude 

využívána pro stavbu objekt�, podle pravomocných 

povolení ro stavbu, které jsou do�asn� skladovány ve 

vyzna�ených místech stavebních objekt�



Kod

odpadu

Druh odpadu

Charakterystyka

odpadu

Místo vzniku Zp�sob skladování a postupování s odpadem

TARAS II a Osadnik JAS 02. 

D�l dovoluje rovn�ž hospoda�ení s t�mito odpady 

i jiným subjekt�m majícím povolení v oblasti 

hospoda�ení s t�mito odpady nebo je p�edává v 

malých množstvích fyzickým osobám nebo jiným 

organiza�ním jednotkám. 

01 04 12

Odpady vznikající p�i 
praní a �ist�ní nerost�

jiných než v 

01 04 07 a 01 04 11 

Skládají se p�edevším z 

jílovc�, uhelných b�idlic, 

uhelných látek a pískovc�. 
Tyto odpady velmi snadno 

podléhají zv�trávání. 

W Zakładzie Mechanicznej 

Przeróbki W�gla V úpravn�
vznikají odpady ze 

zpracovávání z procesu 

obohacení uhlí. 

Odpady nejsou skladovány na území dol�, ale 

jsou pln� využívány v procesu regenerace pro 

produkci kameniva. Získávání odpad� za�íná v 

za�ízení umíst�ném na území dolu „Jas-Mos”. 

	ást odpad� získaná z procesu dobývání a 

zpracovávání m�že být využita pro stavbu budov 

na základ� pravomocných povolení pro stavbu, 

které jsou do�asn� skladovány ve vyzna�ených 

místech stavebních objekt�



Kod

odpadu

Druh odpadu

Charakterystyka

odpadu

Místo vzniku Zp�sob skladování a postupování s odpadem

TARAS II a Osadnik JAS 02. 

D�l dovoluje rovn�ž hospoda�ení s t�mito odpady 

i jiným subjekt�m majícím povolení v oblasti 

hospoda�ení s t�mito odpady nebo je p�edává v 

malých množstvích fyzickým osobám nebo jiným 

organiza�ním jednotkám, které nejsou 

podnikateli, pro zpevn�ní povrchu po rozdrcení. 

01 04 81

Odpady z flota�ního 

obohacování uhlí, jiné 

než v 01 04 81 

Materiál o nejjemn�jší 

frakci, z chemického 

hlediska neutrální. 

Odpady z p�epracování 

pochází z procesu 

obohacování uhlí metodou 

flotace v úpravn�?? w 

Zakładzie Mechanicznej 

Przeróbki W�gla. 

Odpady nejsou skladovány na území dol�,ale jsou 

celé využity pro proces regenerace. 

Odpady se využívá jako pevné sm�si pro 

protipožární prevenci v dole a také pro ut�s
ování 

st�n a �inných zrobów, vypln�ní d�lních d�l, 
izola�ní a protivýbuchové zátky(korków). Sm�s 

z�stává vytvo�ená v za�ízení pro získávání 

odpadu. 

V p�ípad� nevyužití �ásti odpad�, d�l na�izuje 

využití t�chto odpad� k jiným odpov�dným 

ú�el�m. 






