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ANOTACE 

Předmětem této diplomové práce je navržení technologie rekultivace lokality 

Doubrava. Začíná stručným popisem dosud provedených prací předmětné oblasti, poté je 

navrženo odvodnění okolí jámy s možnými návrhy řešení rekultivace a sanace okolních 

ploch. 

 

Klíčová slova: jáma, odvodnění, voda, zásyp, bezpečnost, rekultivace, sanace, 

mechanizace, bezpečnostní pásmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

The subject of this thesis is to design technology reclamation site Doubrava. It 

begins with a brief description of the work carried out so far given area, then the proposed 

drainage ditch around with possible suggestions reclamation and redevelopment of the 

surrounding areas. 

 

Key words: pit, drainage, water, powder, security, rehabilitation, restoration, 

mechanization, safety zone. 
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ÚVOD 

Těžba černého kamenného uhlí byla vždy závislá na využití tohoto nerostného 

bohatství naší země. Dobývání nerostu a zpracování zapříčinilo rozvoj mnoha regionů 

v těchto oblastech s následným osidlováním lidskou populací. Vyčerpatelnost a 

neobnovitelnost veškerých surovinových zdrojů je dosti omezený a nevratný stav 

způsobený důsledkem vytěžení zásob v podobě vyčerpání nerostu s následným 

nedostatkem, a i důkladné hospodaření vede k zániku ložiska. V devadesátých letech došlo 

ke změně hospodářské politiky státu České republiky a to restrukturalizaci průmyslu, který 

byl závislý na těžbě a zpracování černého uhlí s následným prudkým poklesem poptávky. 

Důvodem bylo nezavedení dovozových kvót a uvolnění možného neomezeného dovozu 

uhlí z jiných států s urychlením negativního uplatnění pouze ekonomických aspektů 

v podobě nákladů a rentabilní těžby. Následkem bylo snížení nákladů na produkci těžby 

s likvidačním následkem na tyto doly, nebo jejích části, které těží v obtížných podmínkách 

v dosti velkých hloubkách s často skoro nerentabilními slojemi. Každé ložisko včetně 

těžebního závodu musí být po vyčerpání jeho zásob zlikvidováno a rekultivováno svým 

specifickým způsobem odpovídajícímu dané situaci. Provedení způsobu likvidace a 

rekultivace dotčeného území ovlivňuje mnoho aspektů a to například bezpečnost, životní 

prostředí a okolí dané oblasti. Ukončení a útlum těžby je dán např. vyčerpáním ložiska, 

ekonomickými parametry s následnou likvidací těchto důlních děl, nebo také 

zakonzervování, které je dosti nákladné, ale umožňuje opětovné dobývání ložiska 

v ekonomicky příznivé době.  

Cílem této diplomové práce je navržení možných řešení při odstraňování vlivu 

důlní činnosti v oblasti zasažené těžbou  bývalého areálu Dolu Doubrava dnešní lokality 

Doubrava. V práci se chci věnovat rekultivační a sanační činnosti, ve které budu řešit 

úpravy terénu svahu, výstavbu nové komunikace a navržení ozelenění předmětné lokality 

s následujícím ekonomickým zhodnocením tohoto návrhu. 
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.  

1  POPIS LOKALITY DOUBRAVA 

1.1 Historie lokality Doubrava 

Počátky dobývání lokality Doubrava se začaly vyvíjet v roce 1822  

po předcházejících marných úsilích barona Antona z Mattencloitu na místě pojmenovaném 

Vidrholec, kde nechal vykopat pokusnou jámu s úspěšným nálezem černého kamenného 

uhlí v hloubce kolem 7 m. Vyhloubení následující jámy téhož roku s názvem Versuch se 

považuje jako počátek založení dolu. V následném období baron prováděl průzkumné 

hloubení  okolí, a to vyhloubením dvaceti šachtic s průměrnou dosahovanou hloubkou  

do 50 m. Tyto práce byly prováděny bez legálního povolení, až roku 1835 mu bylo 

propůjčeno povolení těžby uhlí o rozloze 4,5 ha ve tvaru obdélníku. [1] 

V polovině 19. století odkupuje práva k těžbě baron Rotschild a následně rozvíjí 

hornickou činnost jako jediný těžař v okolí Doubravy. Roku 1855 prohlubuje pokusnou 

šachtici s názvem č. 1 do hloubky 152 m a mění název na jámu Eleonora. Stejného roku 

byla také prohloubená šachtice Versuch do úrovně 121 m a přejmenovaná jako Bettina, 

později jako bývalá skipová jáma Doubrava I. [1] 

Roku 1941 bylo započato hloubení jámy Doubrava II s celkovou rekonstrukcí 

těžní jámy Doubrava I. Těžba touto skipovou jámou byla uskutečněná v roce 1942 s další 

rekonstrukcí až v roce 1960. Rozsáhlejší rekonstrukci prošla jáma Doubrava II v podobě 

prohloubení na 9. patro v roce 1957 a na 10. patro v roce 1973. Téhož roku se souběžně 

hloubila i jáma Doubrava I do úrovně 10. patra. Výdušná jáma Eleonora se prohlubovala 

pouze do úrovně 9. Patra, a to v roce 1967. [1] 

Jáma Doubrava III byla vyhloubena v roce 1956 na 9. patro s následným 

prohloubením v roce 1984 do úrovně 10. patra. Konečné prohloubení jámy bylo provedeno 

roku 1989, a to na úroveň 12. patra. Jáma Doubrava IV byla hloubena od roku 1985 až do 

roku 1992 na úroveň 12. patra, která se v červenci roku 1998 v důsledku havárie zbortila. 

[1] 

Likvidace lokality Doubrava byla zahájena roku 1999 a prováděna v  několika 

etapách s ukončením v roce 2010. Počátek likvidace byl započat demolici úpravárenského 
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komplexu a mechanických dílen s následnou likvidaci jam Doubrava I, II. Se zásypem 

jámy Eleonora v roce 2010 byla dokončena likvidace lokality Doubrava. [1] 

Velikostí se řadil Důl Doubrava mezi střední doly a jako samostatná organizační 

složka fungoval do poloviny roku 1995. V tomto roce byl spojen s Dolem ČSA a vznikl 

odštěpný závod OKD, a.s. důl Čs. Armáda a od 1.1 2008 užívá název Důl Karviná, lokalita 

Doubrava. [1] 

1.2 Majitel 

Důl Karviná a předmětná lokalita Doubrava spadá pod majetek OKD, a.s., kterou 

vlastní holdingová společnost New World Resources, která je přední těžební společností ve 

střední Evropě a jednou z největších průmyslových skupin v České republice. Sídlo 

společnosti se nachází v Amsterdamu a sídlo ředitelství v Londýně. [11] 

Hlavní podíly v New World Resources vlastní mezinárodní společnost CERCL 

Mining, která se dříve jmenovala BXR Mining a další investiční fondy s mezinárodní 

působností: M&G, Gramercy, GLG Partners a Ashmore Investments. [11]  

1.3 Důvody likvidace 

Likvidace DP Dolu Karviná předmětné části lokality Doubrava bylo rozhodnuto 

usnesením vlády České republiky dne 9. 7. 2001 pod číslem 685, které stanoví postup 

vyhodnocování likvidace uranových a uhelných dolu v hornictví. [1] 

Likvidace byla realizovaná na žádost vlastníka s rozhodnutím OBÚ v Ostravě ze 

dne 28.3 2008, ve správním řízení „o povolovaní hornické činnosti k likvidaci Větrní jámy 

Eleonora“ pod značkou S 0037/2008. Z důvodu níže jmenovaných likvidací vznikla 

možnost vytěžitelnosti vázaných zásob v okolí těchto důlních děl a povrchových objektů. 

Jmenovaný prostor včetně ochranných pilířů centrálních jam na lokalitě Doubrava je 

shodný s oblasti 22. kry. Celkový náhled uhelných zásob pro lokalitu Doubrava je uveden 

v následující tabulce č. 1.[2], [3] 
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Tabulka č. 1 Uhelné zásoby dobývacího prostoru lokality Doubrava. [3] 

 

Dalším neméně důležitým důvodem likvidace byla ekonomika v podobě 

ekonomické náročnosti provozu dvou těžebních závodů. Mezi ekonomické faktory patřilo 

zejména dvojí vedení: managementu; cen energií; nákladu na materiál včetně náhradních 

dílu; úpravy nerostů; provozních služeb s údržbou atd. Tímto způsobem se výrazně snížily 

náklady na vytěženou tunu pro Důl Karviná. 

1.4 Dobývací prostor  

Dobývací prostor dnešní bývalé lokality Doubrava se nachází západně od 

dobývacího prostoru dolu Karviná, který provádí hornickou činnost v dobývacích 

prostorech Karviná Doly I, Lazy a Doubrava u Orlové (viz příloha č. 1). Rozloha prostoru 

v katastrálním území je tvořená nepravidelným sedmiúhlelníkem o celkové ploše 

 9,537 211 km
2
. [1] 

 Hranice dobývacího prostoru byly stanoveny rozhodnutím FMPE ze dne 4.4 1976 

pod č.j. 31/412/St/Př/76 a jsou tvořeny ze severu průzkumným polem Dětmarovice, na jihu 

dobývacím prostorem Lazy, na východě dobývacím prostorem Karviná Doly I, a na 

západě dobývacím prostorem Petřvald III. [1] 

Důlní pole lokality Doubrava je rozděleno na 17 dobývacích ker, kterým prochází 

Doubravský zlom a rozčleňuje prostor na dvě části. Směr tektonické struktury je 

vychodozápadní s výškou zlomu do 450 m. [4] 

 

Kra Zásoby geologické (kt) Zásoby vytěžitelné (kt) 

22 25 299 6757 

1-4, 6, 7, 9, 13-21, 23 173 869 3878 

Celkem 199 168 10 635 
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1.5 Báňské výsledky 

V níže uvedené tabulce je uvedena těžba uhlí za posledních dvanáct let provozu 

dobývání v DP Doubrava u Orlové. Pro dobývaný nerost v předmětné oblasti jsou 

charakteristické nízké procenta popelnatosti v rozmezích 3-6% s nízkým poměrem síry do 

0,5% a vysokou hodnotou výhřevnosti.  Následující tabulka č. 2 uvádí hrubou těžbu uhlí 

včetně doprovodných hornin. [3] 

 

Tabulka č. 2 Báňské výsledky DP Doubrava u Orlové. [3] 

Rok Těžba (t) Rok Těžba (t) Rok Těžba (t) 

1994 1 250 010 1998 1 788 310 2002 2 100 912 

1995 1 290 250 1999 1 310 404 2003 1 568 305 

1996 1 534 470 2000 1 45 250 2004 1 251 931 

1997 1 531 940 2001 1 358 961 2005 1 507 924 

 

1.6 Geologický popis ložiska 

Předmětná lokalita dobývá ložisko černého kamenného uhlí, které patří do 

vývojového období karbonu. Z pohledů geomorfologického náleží oblast k Ostravsko-

karvinské pánvi a plochu prostoru tvoří nerovnosti v podobě pahorkatin dosahující místy 

nadmořské výšky až 250 m s postupným přechodem v rovinu. [3] 

Svrchní vrstvy v hlavní části důlního pole představují miocenní a kvartérní 

struktury. Prostor v oblasti centrálních jam je bez svrchní vrstvy a produktivní karbon je 

uložen těsně pod malým množstvím naplavenin v podobě štěrku, hlíny a plastického jílu.   

Oblast je místy rekultivována v podobě navážek stavební sutí s různými druhy jílu, 

mocnost těchto navážek se pohybuje místy až 5m. [3] 
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1.7 Stratigrafie ložiska 

Výskyt produktivního karbonu se nachází v Ostravsko-karvinských vrstvách, 

ostravské vrstvy jsou vrtným geologickým průzkumem ověřeny a zmapovány. Mezi tyto 

vrstvy patří zejména Porubské, Petřkovické, Hlušovské a Jaklovické. Dobývání nerostu je 

provozováno většinou v Karvinských vrstvách, které obsahují prachovce, jílovce  

a pískovce. Nad těmito vrstvami je zaznamenán výskyt Sušských vrstev s převahou 

prachovce a jílovce. Směrem k povrchu přibývá pískovců, a to zejména v Doubravských 

vrstvách. [3] 

Mocnost kvartérních a miocenních sedimentárních vrstev v okolí jámy Eleonora 

dosahuje 12 m. Stabilita jámového stvolu je příznivě ovlivněná Karvinským souvrstvím 

v podobě mocných pískovcových vrstev, a to zejména ve slojích 34 – 40. Nad touto části 

se nachází sloje Sušské a Porubské tvořené vrstvou jílovců a prachovců. [4] 

1.8 Hydrogeologické poměry 

Důl Karviná včetně lokality Doubrava spadá mezi doly s nebezpečím průvalů vod, 

které upravuje výnos OBÚ v Ostravě s číslem 7742/1989-149-Ing.P/M1 ze dne 6.12 1989. 

Oblast lze rozdělit na dvě části severní a jižní. Jižní část představuje hlavní 

hydrogeologickou strukturu a v severní části se vyskytuje detrit, který je chráněn OBC. [3] 

Voda v oblasti lokality Doubrava pochází převážně z karbonských vrstev, která se 

mísí s technologickou vodou. Před likvidaci Doubravských jam se čerpala důlní voda 

v průměrném měsíčním objemu cca 90 000 m
3
. Odvodněné vody z oblasti jsou stahované 

na 10. patro do čerpací stanice lokality Doubrava a odtud jsou svedeny k hlavní čerpací 

stanici 11. patra Dolů Karviná. Z hlavní čerpací stanice jsou přečerpány do přečerpávací 

stanice 9. patra a následně na povrch s výpustí v Doubravské stružce. [3] 

Výskyt vody v jámě Eleonora se projevoval jako slabý průsak a neovlivňoval 

likvidaci jámy. Soustředěné vody z jámové tůně se čerpaly potrubím o průměru 100 mm 

do výše popsaného odvodňovacího systému dolu. [3] 
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2  STAV LIKVIDOVANÉHO ÚZEMÍ 

2.1 Povrchová situace 

V rámci útlumu byly zlikvidovány veškeré povrchové objekty lokality Doubrava 

např. úpravárenský komplex, mechanické dílny, strojovny, šachetní budovy jednotlivých 

jam, garáže, sklady důlních strojů, sklady olejů, kotelna, administrativní budova, jídelna, 

rozvodna vysokého napětí, vrátnice včetně všech centrálních jam např. Orlova I, II; 

Doubrava I, II a jámy Eleonora (viz příloha č. 2). Postup útlumu a likvidace byl proveden 

na základě schválených podkladů technického plánu likvidace, povolení a jejích dodatků. 

[1], [3] 

 Povrch prostoru dnešní lokality Doubrava se vyznačuje zvlněnou krajinou 

zasaženou hornickou činnosti, která se neustálé mění důsledkem dobývání v oblasti. Po 

likvidaci povrchových objektů včetně centrálních jam a následném vydobytí úhelných 

zásob v ochranných pilířích se předpokládají poklesy až 11 m a v okolí jamy Eleonora 7m. 

Prostor v bezprostřední blízkosti Eleonory tvoří náznak poklesové kotliny v ploše přibližně 

14 000m2
, která částečně zadržuje srážkové vody. [1], [3] 

2.2 Povrchové objekty jámy Eleonora 

S ohledem na stávající záměr vydobytí zásob předmětné oblasti bylo nutné 

přistoupit k odstranění stávajících objektů z důvodů dobývání, bezpečnosti  

a nevyužitelnosti těchto objektů. Mezi přilehlé objekty jámy patří šachetní budova, těžní 

věž, strojovna těžního stroje včetně těžního stroje. Likvidaci zajišťoval hydraulický bagr 

CAT 345 s pomocí hydraulických nůžek a sbíjecího kladiva. [3], [4] 

Šachetní budova měla charakter industriální stavby s odrazem minulosti v podobě 

výstavby cihlového objektu s železobetonovou střechou (viz obrázek č. 1, 2). Rozměry 

budovy v půdorysu činily 9,6m × 9,65m s výškou 8m a přístavbou v podobě zděného 

objektu sloužícího jako přetlaková komora o rozměrech 9,65m × 7,5m × 4m. Dalším 

totožným objektem byl objekt dílny a skladu sloužící k údržbě jámy. Celková zastavěná 

plocha těchto prostor činila 1070 m
3
. [3], [4] 
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Obrázek č. 1, 2. Šachetní budova včetně těžní věže. 

Zdroj: Ing. Bilan 

 

Těžní věž byla posledním charakteristickým prvkem Dolu Doubrava s provozní 

výškou přes 18 m. Samotná věž byla konstruovaná vzpěrnými konstrukčními komponenty 

s ocelových prvků o hmotnosti 50 t oceli (viz obrázek č. 1, 2). Provoz jámy byl zajištěn 

v podobě jednočinné dopravní nádoby s jednoetážovou dopravní klecí. Dopravní vybavení 

věže obsahovalo dvě lanovnice o průměru 4m s šířkou 1,6 m, přičemž jedna byla 

přizpůsobena na průměr revizního lana o průměru 0,02 m s možností druhé záložní 

lanovnice. [3] 

Strojovna těžního stroje se nacházela v oddělené budově s provozním 

příslušenstvím a stanovištěm strojníka, které bylo chráněno proskleným manipulačním 

prostorem (viz obrázek č. 3, 4). Osvětlení strojovny bylo vybaveno normálním i nouzovým 

osvětlením, které zajišťovaly elektrické akumulátory. Strojník ovládal jednočinné těžní 

zařízení typu „Škoda 2B 4016“ s dosahem umožňující dopravu osob a materiálu v délce 

 - 771,14 m. [1], [3] 
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Obrázek č. 3, 4. Stanoviště strojníka a strojovna jámy Eleonora. 

Zdroj: Ing. Bilan 

 

2.3 Likvidace jámy Eleonora 

2.3.1 Popis jámy Eleonora 

Jáma je situována v ochranném pilíři tvořeným ohradníky jam Doubravy I, 

Doubravy II a předmětnou jámou Eleonora. Zahájení hloubení výdušné jámy se datuje 

k roku 1822, a to do úrovně 152 m. Následným prohloubením jámy do hloubky devátého 

patra v roce 1967 dosahovala jáma -790 m. Provedení hloubení jámy pod úroveň devátého 

patra cca 790 m je provedeno výstavbou soudkového profilu s rozměry 5,5 m x 4,5 m. 

Provedení výztuže jámy mezi ohlubní a sedmým patrem je provedena v průměru 5,5 m 

s cihlovým zdivem. Část mezi sedmým až osmým patrem je zhotovena betonovými 

tvárnicemi, a od osmého patra do konce jámové tůně je využitá technologie litého betonu 

(viz příloha č. 3). Technický stav jámy včetně výztuže byl v celé její provozní délce bez 

viditelného porušení s minimálním průsakem geologických vod. Doprava jámy byla 

zajišťována jednočinným těžním zařízením. [1], [3], [4] 

2.3.2 Způsob likvidace jámy Eleonora. 

Likvidace jámy byla provedena dle vyhlášky ČBÚ 52/1997 Sb. a navazujících 

předpisů v platném znění na základě schválených podkladů technického plánu likvidace, 
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povolení a jejích dodatků. Zahájení likvidačních prací samotné jámy bylo až po snesení 

všech šachetních budov, vyplnění výdušného kanálu, demontáže technického vybavení 

jámy a instalaci odplyňujícího potrubí v prostoru jámy. [3] 

Jáma se likvidovala nezpevněným zásypem ve dvou frakcích drceného kamene 

s vynecháním prostoru pro ohlubňovou zátku v délce -17 m pod ohlubní. V poslední fázi se 

realizoval uzavírací ohlubňový poval s oplocením. [3], [4] 

2.3.3 Větrání jámy při likvidací 

Jáma plnila funkci pomocné výdušné jámy, ale po likvidaci ventilátoru v roce 

2007 se stala pomocnou jámou vtažnou. Jáma byla větrána průchodním větrním proudem 

mezi ohlubní a 9. patrem systémem hrází s průvětrníky. Po ztrátě průchodního větrního 

proudu, z důvodu zásypu průniku 9. patra, byla jáma po ohlubeň větrána přirozeným 

větráním s pomocí nepřetržitého zásypu. Zásyp musel obsahovat množství kameniva 

v intenzitě 2 kg směsí na 1m
2
 za sekundu nepřetržitého zásypu s maximální dobou 

přestávky 180 minut. Po dosažení zásypu do úrovně -17 m pod ohlubní bylo zajišťováno 

větrání za pomocí ventilátoru APXE 630 se systémem separátního foukacího větrání. Při 

zvýšené koncentraci CH4 nad 1% bylo možné využit CO2 k inertizací ovzduší v jámě. [1] 

2.4 Technologie zásypu  

2.4.1 Likvidace větrního kanálu HDV 

Před započetím likvidace větrního kanálu HDV musela proběhnout demolice 

šachetní a HDV budovy s následnou montáží odplyňovacího potrubí za pomocí jeřábu. 

V samotném kanále HDV v místě průniku s jámou bylo postaveno bednění opěrné stěny 

s kotvením o rozměru 5 m x 4,2 m. Kanál s části potrubního kanálu, který prostupoval 

šachetní budovou, byl zalit hydraulickou tlakovou cementopopílkovou směsí CPS-5 s 

minimální konečnou tlakovou pevnosti 5 MPa. Vyplňování směsi probíhalo ve třech 

časových etapách s ohledem na pevnost bednění opěrné stěny. Celkový objem vyplněného 

prostoru kanálu včetně potrubního kanálu pod budovou HDV dosahoval 1760 m
3
 

cementopopílkové směsi. [1] 
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2.4.2 Likvidace průniku pater 

Průniky 3, 7, 8. patra, které byly uzavřeny v minulosti protivýbuchovými hrázemi 

z cementopopílkové směsi ve vzdálenosti maximálně 5 m od ochozu jámy nevyžadovaly 

další stavební úpravy. Na patrech bylo demontováno technické zařízení včetně potrubních 

tahů navazujících na jámové potrubí. [1] 

Na průniku 9. patra a jámy byly demontovány všechny technické zařízení včetně 

plošin jámy s následující výstavbou cementopopílkové hráze ve vzdálenosti 5m od jámy. 

V hrázi byly nainstalovány otevírací průlezní lutny HL 630 s průlezy LPO-630-1, které 

umožňovaly větrání jámy přirozeným větrním proudem, než zásyp dosáhl úrovně 9. patra. 

Uvedená hráz byla osazená odvodňovacím potrubím DN 150 a syfonem před hrází pro 

odvodňovací systém jámy. [1] 

2.4.3 Likvidace jámy nezpevněným materiálem 

Jáma byla likvidována nezpevněným zásypem v celé své délce -790 m, který byl 

navržen podle znaleckého posudku ve dvou frakcích s ohledem na různé použité materiály 

historických pater a jamového stvolu. První frakce měla zrnitost 63-125 mm a druhá frakce 

byla stanovená s kusovitostí výpěrků do 250 mm z úpravny dolu Karviná (viz příloha č. 3). 

[3] 

Oblastí průniku historických pater v místě 1. patra, 2. patra a sloje Jan 

s uzavřeným 9. patrem byl realizován nezpevněným zásypem v podobě tříděného 

kameniva o zrnitosti 63-125 mm. Zbývající část jámy, mimo uvedená patra, byla 

zlikvidována výpěrky o kusovitosti do 250 mm z úpravny dolu (viz příloha č. 3). Na 

nezpevněný zásyp bylo použito 17 776 m
3
 kameniva, včetně průniku 3, 7, 8 a 9. patra. [1] 

2.4.4 Ohlubňová zátka 

Ohlubňová zátka slouží k uzavření nezpevněného zásypu, zajišťuje stabilitu 

likvidované jámy a provedení se realizuje po ukončení zásypu.  Prostor ponechaný na 

realizaci zátky o délce -17 m pod ohlubní byl vyplněn separační vrstvou o délce 2 m, 

sedmi vrstvami betonu o délce 14 m a plynopropustnou štěrkovou vrstvou o délce 1 m 
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s ukončením v úrovni ohlubně (viz příloha č. 3). Na vytvoření ohlubňové zátky se 

spotřebovalo 388m
3
 betonu s kvalitou B20. [1], [3] 

Z důvodu dosypu, kontroly a odvětrání plynu byla jáma osazena dvěma 

rozdílnými tahy potrubí.  Potrubí DN 600 slouží ke kontrole a dosypu nezpevněného 

zásypu s dosahem umístění v separační vrstvě. Potrubí DN 150 prochází nezpevněným 

zásypem, ohlubňovou zátkou a slouží k odvětrání jámy a 9. patra. Obě druhy potrubí jsou 

vyvedena nad ohlubňový poval jámy, který je popsán v následující kapitole 2.4.5. [1], [3] 

2.4.5 Uzavírací ohlubňový poval 

Po provedení ohlubňové zátky byl proveden železobetonový poval čtvercového 

půdorysu s tvarem desky o rozměrech 11,1 m × 11,1 m × 0,5 m podle Vyhlášky 

52/1997Sb. (viz příloha č. 4). Těleso povalu je betonového provedení o kvalitě betonu B30 

s betonářskou výztuží o průměru drátu 22 mm. Povrch povalu byl spadován od středu 

s úklonem 1% k okraji s povrchovou úpravou v podobě cementového potěru tloušťky 20 

mm. [1], [3] 

Z ohlubňového povalu vychází potrubí o průměru 600 mm a délky 0,5 m sloužící 

ke kontrole a dosypu nezpevněného materiálu v jámě, které je zakončeno uzávěrem. Další 

tři potrubí s průměrem 150 mm je zakončené uzavíracím ventilem s možností připojení na 

degazační jednotku (viz příloha č. 4). Jedno ze tří potrubí slouží jako odvětrání prostoru 

pod ohlubňovou zátkou (viz obrázek č. 5, 6). [3] Dokončením stavebních a terénních prací 

byl poval osazen monumentem jámy a ohrazen oplocením s brankou. [1], [3] 

 

Obrazek č. 5, 6. Výstavba ohlubňového povalu. 

Zdroj: Ing. Bilan   
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3 ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE A NÁVRH MOŽNÝCH 

OPATŘENÍ 

3.1 Analýza aktuální situace 

V prostoru bývalé lokality Doubrava byly odstraněné povrchové objekty s tím, že 

jedna část tohoto pozemku byla upravena za pomoci stavební suti a hlušiny s překrytím 

úrodné vrstvy zeminy. Tento stav by se dal považovat jako dočasná rekultivace způsobená 

potřebou těžaře, který byl nucen v prostoru likvidovat budovy a následně zabezpečit 

prostor po demolici nepotřebných objektů z důvodu bezpečnosti. 

 Na pozemku probíhá samovolně ozelenění ploch sukcesí v podobě zatravnění a 

zalesnění za pomocí náletů. Druhá část pozemku představuje nedokončenou rekultivaci 

v podobě zlikvidovaných budov rozvodny vysokého napětí s pozůstatky části stavební suti 

uložené na této ploše.  

  

 

Obrazek č.7, 8. Zvodnělé plochy v předmětném prostoru. 

Zdroj: vlastní 

V předmětném prostoru se předpokládají poklesy cca 11 m [3], nemalá část těchto 

poklesu se již projevila porušením obslužné komunikace v severní části pozemku pod 

horní vyvýšeninou. Dalším projevem důlní činnosti je vytvoření náznaku poklesové 

kotliny v oblasti horní vyvýšeniny, kde je zlikvidována jáma Eleonora. Poklesová kotlina 

(viz příloha č. 5), která částečně zadržuje přívalové srážky a tvoří místy zvodněné 

povrchové prostory, které jsou možná částečně zapříčiněny vyšším obsahem jílových 

složek v použitých zeminách. Tato situace nastává při přívalových srážkách, kde je tvarem 
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terénu neumožněn přirozený gravitační odvod vody s přirozeným pozvolným vsakováním 

do terénu (viz obrázek č. 7, 8).  

3.2 Rozloha dotřeného ůzemí 

Rozsah území uřčeného k sanaci a rekultivaci má rozlohu 266 000 m
2 

(26,6 ha). 

V tomto prostoru navrhuji provést různé druhy rekultivačních a sanačních prací. Plochu 

rozděluji na několik částí z důvodu rozdílných druhů úprav rekultivovaného území. 

V rámci mého návrhu jsou jednotlivé plochy úprav vyznačené pomoci příloh a 

geometrických obrazců v mapě a označené velkými písmeny abecedy (viz příloha č. 6, 7). 

3.3 Důvody rekultivace předmětné oblasti 

Hlavním důvodem rekultivace je povinnost těžební organizace dle zákona 

44/1988Sb., a navazujících předpisů sanovat a rekultivovat území dotčené těžební činností. 

Pro tento účel je těžební závod povinen vytvářet finanční rezervu z důvodu likvidace 

následků vzniklých těžbou. [5] 

Dalším možným důvodem rekultivace a sanace území (viz příloha č. 6) je 

vytvoření náznaku poklesové kotliny v okolí jámy Eleonora (víz příloha č. 5), která vlivem 

dobývání v oblasti může zapříčinit zvětšení poklesové kotliny a tím způsobit průsaky 

povrchových vod do jámového stvolu přes historická patra, která jsou vybudována 

z cihlového zdiva [3]. Jestliže by k tomuto stavu došlo muže způsobit v případě průsaku 

přes jámový stvol nemalé finanční náklady v podobě čerpání vody v jámě a možná i 

narušit stabilitu likvidovaného jámového stvolu. 

Mezi další důvody rekultivace patří např. zajištění stability předmětné oblasti v 

podobě změny tvaru terénu s dostatečným sklonem, aby nedošlo k narušení stability svahu 

dobýváním a erozí. Neméně důležitým důvodem je také začlenění oblasti do okolí se 

schopností biologické stability a vytvoření přijatelného okolí pro obyvatele obce 

Doubrava. 

3.4 Možnost realizace 

Možnost realizace navrhuji po ustálených poklesech terénu po roce 2020, které se 

projevují vlivem vydobytých zásob ve slojích ložiska s následnou možnosti rekultivace a 
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sanace území. V případě zvětšení poklesové kotliny a vytvoření vodní plochy ohrožující 

jámu Eleonora je nutno začít sanovat předmětný svah ihned (viz příloha č. 5, 6). [3] 

3.5 Pozemek areálu lokality Doubrava 

Areál předmětné lokality, ve které rekultivaci a sanaci řeším, nezasahuje do 

pozemku, které by byly součásti půdního zemědělského fondu. Realizaci budou dotčeny 

pozemky v majetku OKD, a.s, Dolu Karviná. Oblast nespadá do chráněných ptačích nebo 

jiných oblasti, které jsou chráněny zákonem. Předmětný pozemek je evidován 

Ministerstvem životního prostředí a to jako chráněné ložiskové území. [3] 

3.6 Popis komunikací v oblasti 

Příjezdové pozemní komunikace k předmětné oblasti se budou realizovat v 

rámci pozemních komunikací obci Doubrava, které jsou napojeny na obslužné komunikace 

v severní části předmětné lokality. Komunikace v lokalitě jsou dvojího provedení, jeden 

druh komunikace je s asfaltovým povrchem o šířce 7 m a druhy typ je v betonovém 

provedení s železobetonového panelu o šířce 6 m. 

Z východu spojuje prostor příjezdová obslužná komunikace, která končí v jižní 

části pozemku předmětné lokality v provozu schopném stavu s možností napojení nově 

vybudované obslužné komunikace. Šířka cest odpovídá požadavkům příjezdu i přesunu 

navrhované strojní techniky potřebné k rekultivační, sanační a obslužné činnosti  

(viz obrázek č. 9, 10). 

 

Obrazek č. 9, 10.  Komunikace bývalého Dolů Doubrava. 

Zdroj: vlastní 
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3.7 Bezpečnostní pásma 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO JAM A VRTŮ 

V prostoru rekultivace a sanace se nachází jámy, vrty a ty mají svá bezpečnostní 

pásma, která je nutno respektovat z hlediska zákonu a vyhlášek souvisejících s bezpečností 

provozu a zdraví v okolí těchto hlavních důlních děl. 

Okruh bezpečnostního pásma je stanoven zákonem 52/1997Sb, který stanoví 

minimální přesah 20 m od jámového stvolu, ale také uvádí další okolnosti ovlivňující 

stanovení tohoto pásma jako je např. stav díla, způsob likvidování a druh konstrukce. [7] 

V tomto případě byla jáma likvidovaná nezpevněným materiálem a podle 

předpisu muže dojit k manipulaci v tomto prostoru jsou-li splněny bezpečnostní a také 

zajišťovací opatření, která je nutno respektovat v plném rozsahu. 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO DEGAZACE 

Okrajem prostoru je vedené odplyňující degazační dílčí potrubí zajištující odvod 

plynu z 9. patra přes jámu Eleonora do prostoru degazační stanice, která je umístěna vedle 

jámy Doubrava II. Systém funguje na principu podtlaku, který je vytvořen pro čerpání 

plynu z důlního prostoru. V prostoru je také umístěna degazační stanice a to v blízkosti 

jámy Doubrava II, z důvodu těchto důlně technických zařízení nacházejících se v prostoru 

je nutné respektovat jejich bezpečnostní pásma, která jsou upravená mimo jiné i zákonem 

458/2000Sb. 

3.8 Co je možno ještě udělat 

V bývalém areálu dolů Doubrava v rámci sanace a rekultivace bych navrhoval 

úpravy jednotlivých částí pozemku v podobě technické fáze s následným provedením 

biotechnické fáze. V těchto fázích je nutné dokončit úpravu terénu v jedné části lokality 

s následným vytvořením nového sklonu svahu horní vyvýšeniny v jiné části z důvodu 

odvodnění jámy. Při realizaci úpravy sklonu svahu bude nutné odstranit část poničené 

účelové komunikace, která je pod strmým svahem horní vyvýšeniny a navrhnout novou 

komunikaci z důvodu zajištění oblasti. 



Bc. Kamil Bardoň: Rekultivace lokality Doubrava, likvidace jámy a pracovišť. 

17 

Další úpravou v areálu je možnost navržení ozelenění, které je zde možné 

realizovat pomocí zatravnění, zalesnění s možností výsadby stromků a keřů které 

napomůžou obnovit biologickou stabilitu v oblasti. 

Tyto úpravy budou vyžadovat rozdělení do několika etap, které by se měly 

provádět v jednotlivých navazujících časových etapách. V následujícím odstavci uvádím 

možný postup jednotlivých etap potřebných k rekultivaci ve formě postupu činností, (o 

ujasnění časové náročnosti se stanoví harmonogram činností) 

 které bude možné provézt na předmětném území po ustálených poklesech v 

oblasti. 

POSTUP PRACÍ 

1. Dokončit povrchovou úpravu terénu. 

2. Vybudovat novou obslužnou komunikaci. 

3. Zlikvidovat část komunikace. 

4. Vytvořit nový sklon svahu. 

5. Ozelenit plochy. 

6. Zajišťovat postrekultivační období. 

3.9 Návrh řešení technické rekultivace 

3.9.1 Příprava území 

Před samotným započetím rekultivačních prací navrhuji pomocí vyžinačů a 

křovinořezů odstranit vzrostlé traviny s následující probírkou náletových dřevin s možností 

ponechání co největšího počtu těchto dřevin. V prostoru je také nutno vykácet vzrostlé a 

uschlé dřeviny, které zasahují do realizace úpravy svahu. Celkový prostor uřčený 

k rekultivačním a sanačním pracím činí cca 266 000 m
2 

(26,60 ha). 

Při kacení vzrostlých dřevin je nutno dodržet příslušná opatření v podobě zákonů 

a povolení. Vzrostlé dřeviny mnou navržené k vykácení jsou pouze v prostoru, kde 

navrhuji provést úpravu sklonu terénu za pomocí rekultivačních prací (viz kapitola 3.9.5) a 

to na svahu horní vyvýšeniny. Pokácené dřeviny je nutno odstranit např. z důvodu 
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bezpečnosti a možnosti zahájení rekultivačních prací. Po vyklizení pokácených dřevin 

navrhuji přistoupit k realizaci technologické fáze rekultivace a sanace v oblasti. 

3.9.2 Návrh dokončení úpravy terénu 

V předmětné lokalitě se nachází část pozemku o rozloze 2,10 ha ve východní části 

(viz příloha č. 6, 7) označený pod velký písmenem E kde proběhla likvidace posledních 

povrchových objektů a pozůstatkem je hromada stavební suti a zeminy o objemech  

cca 3 600 m
3 

z tohoto objemů je 1/3 nadměrných kusů stavební suti cca 1 200 m
3
. 

 

Obrazek č. 11, 12.  Stavební suť po demolici elektro rozvodny. 

Zdroj: vlastní 

Hromadu stavební suti (viz obrázek č. 11, 12) navrhuji pomocí lopatového 

rypadla zbavit naložením nadměrných kusů na nákladní automobily s následným odvozem 

k podrcení. Tento stavební odpad je možno granulometricky upravit a v podrceném stavu 

navést zpět k úpravě plochy po demolici těchto objektů. Úpravu plochy navrhuji za pomocí 

dozeru nebo buldozeru, který hrnutím srovná povrch s okolním terénem. Hutnění povrchu 

nově vytvořené plochy terénu bude prováděno pojezdy použité těžké mechanizace. 

Následně navrhuji část upravované plochy 0,5 ha překrýt vrstvou zeminy 0,20 m,  

kterou získáme z výstavby nové komunikace v jižní části. K překrytí upravované části 

bude nutno použit zeminu o objemu cca 1 000 m
3
.  
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3.9.3 Návrh možného řešení výstavby nové komunikace 

DŮVOD NÁVRHU 

Pro možnost realizace změny sklonu svahu terénu v oblasti horní vyvýšeniny 

(severní část areálu) navrhuji odstranit část obslužné komunikace (viz příloha č. 6), která je 

konstrukčně poškozená (viz kapitola 3.9.4) a zasahuje do realizace úpravy svahu v oblasti. 

Důvodem úpravy svahu je možnost odvodnění plochy horní vyvýšeniny v případě zvětšení 

poklesové kotliny a možného narušení stability svahu vlivem eroze a důlní činnosti. 

Před odstraněním této části komunikace bude nutno vybudovat novou obslužnou 

komunikaci v jižní části pozemku (viz příloha č. 6) a až poté je možno přistoupit 

k likvidaci. Nová komunikace je důležitá z důvodu příjezdu a obslužnosti jam DO II, DO I 

a Majerka jelikož po likvidaci komunikace v severní části nevznikne možnost dojezdu 

k těmto hlavním důlním dílům, které jsou v zlikvidovaném stavu. 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KOMUNIKACE 

Při návrhu komunikace je kladen důraz na dopravní zatížení z důvodu deformace 

vozovky, zde jde v podstatě o působící síly dopravních prostředků, které v předimenzované 

hodnotě váhy vozidla a četností dopravy s ohledem na provedení konstrukce vozovky 

způsobuje porušení. Tyto porušení se projevují v podobě působících sil v podkladních 

vrstvách s projevem prasklin, trhlin a různých deformačních vln na povrchu vozovky. 

Tímto způsobem dochází ke snížení životnosti vozovky z důvodu špatného navržení 

konstrukčních prvků v závislosti na účelu použití, které je nutno zvážit v počáteční fázi, 

když je prováděn návrh konstrukce vozovky. Při dodržení těchto technických parametrů a 

dobře provedené konstrukci jsou vozovky navrhované na období větší než 25 let, ale 

v opačném případě se navrhované období snižuje. Pokud je vozovka špatně navržena 

svému účelu projeví se poruchy ve zvýšených nákladech na údržbu. [8] 

ÚČEL NOVÉ KOMUNIKACE 

Nově budovaná komunikace musí plnit účel dopravy a obsluhy předmětné lokality 

z hlediska zajištění bezpečného provozu jam a obhospodařování ozeleněných ploch. 

Z důvodu obslužnosti oblasti bude využívána těžká technika např. nákladní automobily pro 

doplnění zásypu podle potřeby a kontroly jam atd. Pro tyto stroje musí vozovka splňovat 
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technické parametry z důvodu únosnosti, doby životnosti a poruchovosti, které závisí na 

provedení a zpracování konstrukce vozovky. 

NÁVRH VÝSTAVBY NOVÉ KOMUNIKACE 

Trasu výstavby nové obsloužené komunikace je možno realizovat z východní 

strany od pozemní komunikace obce Doubrava nebo ze západní strany od jámy DO II 

 (viz příloha č. 6). Vzhledem k místní situaci navrhuji realizovat výstavbu z východní 

strany, protože je kratší pro příjezd, dostupnější s menším sklonem a nebude v případě 

realizace rekultivačních prací v severní části omezovat její provoz. Z tohoto hlediska 

vzniká možnost realizace víceprací v předmětné lokalitě dle potřeby. Délku trasy nové 

komunikace jsem volil podle vhodné dostupnosti terénu s co nejmenším sklonem a 

nejkratší možnou variantu tohoto návrhu. Celková délka trasy komunikace je 300 m 

s maximálním sklonem (4% = 2,3°), který je v trase od zatáčky k jámě DO II a z východní 

strany směrem na západ se stoupání (1,8% = 1°). Navržená trasa stoupání odpovídá 

bezpečnostním předpisům. 

Výstavbu obslužné komunikace navrhuji provézt napojením na stávající 

komunikaci, která je ukončená v jižní části pozemku (viz příloha č. 6). Před započetím 

odtěžení zeminy pro konstrukci nově navrhované vozovky je nutno urovnat zemní pláň od 

nerovností a předmětů v době realizace. Následně navrhuji provést v trase navrhované 

vozovky odtěžení zeminy za pomocí lopatového rypadla do hloubky 60 cm o šířce 6 m s 

odhadovaným objemem cca 1080 m
3
. Lopatové rypadlo bude odtěženou zeminu nakládat 

na nákladní automobily, které budou výkopek následně odvážet přímo do prostoru plochy 

E (viz příloha č. 6) k překrytí upravovaného povrchu předmětné plochy. 

Po provedení výkopu pro uložení konstrukce vozovky je možné provést 

konstrukční vrstvy vozovky podle tabulek katalogu A předpisu Ministerstva doprava ČR 

TP – 170, nebo podle norem ČSN, které jsou přeneseny také do předpisu. V následující 

tabulce je uveden příklad možného složení tuhé vozovky DO-T (viz tabulka č. 3), vrstvy 

jsou vypsané podle pořadí uložení vzhledem k zemnímu tělesu. Vozovka je navržená pro 

obousměrný provoz se zatížením pro možnost využití dopravy těžké mechanizace. [8] 
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Tabulka č. 3. Příklad možného složení vrstev tuhé vozovky DO-T. [8] 

Vrstvy  Výška vrstvy  Název a zkratka vrstvy  

3 300 mm Cementobetonový kryt (CBK) 

2 200 mm Mechanický zpevněné kamenivo (MZK) 

1. 150 mm Štěrkodrť (ŠD) 

 

Odvodnění plochy vozovky navrhuji provést v podobě 0,5 % sklonu v příčném 

směru a v podélném směru bude zajištěno stoupáním vozovky. Odvodnění zemního tělesa 

by měla zajišťovat propustnost vrstev a systém příčných drenáží. [8] 

Po ukončení výstavby a provedení zkoušek dané konstrukce vozovky je možné 

přistoupit k likvidaci části komunikace v severní části. [8] 

3.9.4 Likvidace části komunikace 

Po dokončení nové obslužné komunikace navrhuji odstranit část poškozené 

komunikace (viz obrázek č. 13, 14) a to v severní části pod plošnou vyvýšeninou v délce  

240 m a zbývající část navrhuji ponechat z důvodu přístupu k degazačnímu potrubí  

(viz příloha č. 6). 

Samotnou likvidaci předmětného úseku v délce 240 m navrhuji odstranit za 

pomoci lopatového rypadla v provedení housenicového nebo kolového podvozku 

s možností výměny lopaty za hydraulické sbíjecí kladivo, které se v dnešní době běžně 

používá k demolicím např. cest, budov, základu budov atd. 

Hydraulickým sbíjecím kladivem se rozruší asfaltová vrstva vozovky s následnou 

výměnou za lopatu a odtěží se na nákladní automobily. Odtěžený asfaltový povrch patří 

mezi nebezpečné odpady, který musí být bezpečně a ekologicky zlikvidován. 
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Obrázek č. 13, 14. Poškozená komunikace pod plošnou vyvýšeninou. 

Zdroj: vlastní 

Likvidace nebezpečného odpadu je stanovena podle vyhlášky 381/2001Sb., která 

určuje způsob nakládání s odpady [9]. Dalšími navazujícími předpisy jsou vyhlášky  

č. 383/2001Sb., 294/2005Sb., které upravují předávání odpadů. 

3.9.5 Návrh úpravy terénu plošné vyvýšeniny 

Důvodem úpravy svahu horní vyvýšeniny je naznak poklesové kotliny  

(viz obrázek č. 15, 16) zadržující částečně přívalové srážky. Poklesová kotlina se může 

vlivem dobývání zvětšit z důvodu předpokládaných poklesů a tak vytvořit bezodtokovou 

plochu. Dalším důvodem je stabilita svahu a cesta pod předmětným svahem. 

 

 

Obrázek č. 15, 16. Plošná vyvýšenina v severní části lokality. 

Zdroj: vlastní 
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V prostoru, který představuje plošnou vyvýšeninu v severní části rekultivovaného 

území a který je ohraničen svahem s výškou 8 m (viz příloha č. 6) navrhuji provést 

skrývku odtěžením vegetační části půdy 0,50 m s počátečním zářezem cca 30 m od hrany 

svahu o velikosti plochy cca 2250 m
2
 s objemem cca 1125 m

3
. Uložení navrhuji v blízkosti 

prováděné skrývky vedle příjezdové komunikace mimo upravovaný prostor svahu. 

Skrývka vegetační části půdy bude zpětně použita po úpravě svahu k překrytí povrchu 

terénu nově vytvořeného sklonu svahu. Skrývku navrhuji provést nahrnutím za pomocí 

dozeru nebo buldozeru. 

Provedení úpravy
 
svahu se strmým sklonem

 
bude realizováno změnou sklonu 

předmětného svahu (viz obrázek č. 17, 18) v podobě terénní vlny s přemístěním zemin cca 

4500m
3
 z oblasti plošné vyvýšeniny do nižších poloh. Zásah v podobě přesunu zeminy 

umožní snížení a plynulý přechod terénu do pozvolně sestupující plochy korespondující 

s okolním reliéfem předmětného prostoru v krajině (viz příloha č. 5, 6). Tímto technickým 

provedením bude svah plnit funkci pozvolné infiltrace přívalových srážek. Srážkám 

v oblasti bude umožněn prostup do půdních vrstev a tím dojde k optimálnímu zavlažení 

vegetativní části půdy bez rychlého odvedení srážek po povrchu do nižších poloh [10]. 

Změna zajistí odvodnění prostoru náhorní vyvýšeniny, aby nevznikla bezodtoková plocha. 

 

 

Obrázek č. 17, 18.  Svah plošné vyvýšeniny. 

Zdroj: vlastní 

 

Přesun těchto zemin navrhuji přemístit dozerem nebo buldozerem, který bude 

pozvolně přesouvat zeminy hrnutím 30 m od okraje horní vyvýšeniny s postupem ze 
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severu k jihu. Technické parametry původního terénu a nově vytvořeného svahu terénu 

jsou patrné z řezu terénem (viz příloha č. 5). 

V případě že k vytvoření nového sklonu svahu nebude dostatečný objem zeminy, 

je možné použít nekontaminované zeminy a hlušiny Dolu Karviná, které má předmětný důl 

k dispozici uskladněné na skládce deponií ve vzdálenosti cca 4 km.  Materiály musí být 

v inertním provedení a další možností použití je např. zeminy z výstavby komunikace ve 

východní části (viz příloha č. 6), kterou jsem navrhoval uskladnit na ploše E. Navezená 

zemina bude podle potřeby nákladními automobily klopena v blízkosti svahu s okamžitým 

odběrem za pomocí kolového nakladače, který prostor zaveze podle potřeby. K vytvoření 

tvaru požadovaného sklonu svahu navrhuji použít pásový dozer, který za pomocí hrnutí 

sklon svahu vytvoří. Hutnění předmětného svahu bude provedené za pomocí pojezdu 

dozeru a kolového nakladače. 

Po dokončení úpravy sklonu svahu je nutné zpět překrýt úrodnou vrstvou zeminy 

upravený terén pomocí dozeru a kolového nakladače. Část této skrývky byla nahrnuta u 

okraje poblíž rekultivovaného svahu a chybějící množství zeminy je možno navézt 

z plochy E (viz příloha č. 6), která byla navezena z výstavby cesty (viz kapitola 3.9.3) jako 

výkopek nebo ze skládky dolu. Mocnost zeminy použité pro překrytí nově vytvořeného 

svahu navrhuji v nakypřeném stavu 0,20 m. 

3.10 Návrh ozelenění ploch – biologická rekultivace 

Ozelenění ploch navrhuji jako pětiletý vegetační cyklus začínající po dokončení 

technické rekultivace. Vegetační cyklus bude představovat výsev trávníku na plochách 

 A, E s následujícím zalesněním a probírkou náletových dřevin s dosadbou prázdných míst 

v plochách C, D, E. Po výsadbě v následujícím pětiletém období se musí realizovat udržení 

vysazené vegetace. [6] 

V tuto chvíli není k dispozici vyjádření odpovědných orgánů např. stavebního 

úřadu, odboru životního prostředí a proto jako u sousedního pozemku, na kterém je 

vybudován Dinopark navrhuji přizpůsobit ozelenění podle osvědčeného způsobu a to je jak 

dále píšu. 
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3.10.1 Zatravnění  

Plocha A rozloha zatravnění: 24 000m
2 

(2,40 ha) 

Plocha B rozloha zatravnění (sukcese): 56 000 m
2 

(5,60 ha) 

Část plochy C rozloha zatravnění:    8 000 m
2 

(0,80 ha) 

Plocha E rozloha zatravnění: 21 000 m
2 

(2,10 ha) 

Celková plocha: 109 000 m
2 

(10,90 ha) 

Plocha A s části plochy C 

Po dokončení technické rekultivace s překrytím upraveného svahu úrodnou 

vrstvou zeminy v ploše A, C (viz příloha č. 7) navrhuji plochu A upravit orbou z důvodu 

prováděné rekultivační činnosti, i když v předmětné ploše došlo k úspěšné sukcesi. 

Důvodem úpravy je nežádoucí zhutnění zeminy a znehodnocení trávního porostu pojezdy 

těžké mechanizace. Orbou se docílí provzdušnění a zlepšení půdních vlastností substrátu a 

to obohacením zeminy přísunem živin v podobě zaorání zaplevelených travin. Po 

provedené orbě navrhuji povrchově upravit plochy za pomoci vláčení a rotačního kypřiče 

(viz příloha č. 7). Zatravnění bude použito v ploše A s částí plochy C, na které proběhla 

úprava svahu. 

Plocha E 

Plochu E navrhuji také upravit za pomocí vláčení a rotačního kypřiče jelikož byla 

na této ploše provedena úprava povrchu v podobě překrytí úrodné vrstvy zeminy. 

Plocha B 

Zatravnění plochy B prošlo také sukcesi, která doznává podoby úspěšného 

zatravnění plochy. Plochu navrhuji ponechat ve starajícím stavu zatravněnou z důvodu 

přístupu k jednotlivým důlním dílům (viz příloha č. 7). Přístup k výše jmenovaným jámám 

musí být zajištěn z důvodu bezpečnosti, a proto navrhuji plochu nezalesňovat, ale ponechat 

ji zatravněnou ve stavu v jakém je. 

Vysev travin 

Po ukončení přípravných prací navrhuji přistoupit k zatravnění ploch. 

Významným ovlivňujícím faktorem úspěšného obnovení půdního profilu rekultivované 
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plochy je vhodné osázení prostoru, které zajistí kořenovým systémem ochrannou a 

protierozní funkci. Pro zatravnění navrhuji použít výsevné směsi s kvalitně kořenícím 

kořenovým systémem např. Jetel luční; Ovsík vyvýšený; Lipnice luční, Bojínek luční atd. 

Výsevná směs bude obsahovat travní semena především nízkého vzrůstu s vysokou 

vegetační schopností k rozmnožování. Navržené druhy travin kladně ovlivňují vlastnosti 

složení půdního substrátu. Po výsevu a vzejití travní směsi navrhuji provést první seč s 

dosevem prázdných ploch. Zastoupení druhů semen výsevné směsi je znázorněné v níže 

uvedené tabulce (viz tabulka č. 4). [6] 

Tabulka č. 4. Travní směs. [6] 

Druh / travních semen % Spotřeba travních semen na ( ha/kg) 

Bojínek luční 10 32 

Ovsík vyvýšený 10 32 

Srha říznačka 5 16 

Jetel luční 15 48 

Lipnice luční 30 97 

Trojštět žlutavý 5 16 

Kostřava luční 10 32 

Štírovník růžkatý 15 15 

Celkem – travní směs 100% 288 

 

3.10.2 Zalesnění 

Plocha C, D, E rozloha stromků: 168 000 m
2 

 (16,80 ha) 

Plocha F, G rozloha keřů:    18 000 m
2 

 (1,80 ha) 

Celková plocha stromků a keřů: 186 000 m
2  

(18,60 ha) 
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Sadbu navrhuji provést v plošném provedení výsadby stromků a keřů v několika 

plochách. Celková plocha vysazených stromků bude činit 16,80 ha a plocha osazená keři 

bude mít rozlohu 1,80 ha. Přičemž celková rozloha zalesnění bude 18,60 ha. 

Výsadbu stromků na plochách C, D, E (viz příloha č. 7) o plošné rozloze 16,80 ha 

navrhuji vysadit 84 000 kusů. Výsadba bude provedena plošně ze složených skupin  

cca 500 m
2
 z důvodu smísení jednotlivých druhů na celkové ploše výsadby. Jednotlivé 

skupiny budou při výsadbě prostřídány všemi druhy stromků avšak v minimálním počtu tří 

kusů. Stromky budou vysazeny ve sponu 2,0 × 2,0 m v předem vykopaných a připravených 

jamkách o rozměrech jamek 0,50 × 0,50 × 0,35 m. [6] 

Tabulka č. 5. Vybrané druhy dřevin a keřů včetně množství. [6] 

Druh / dřeviny % Navržený 

počet 

Druh / keře % Navržený 

počet 

Bříza bíla 15 12 600 Kalina obecná 15 1 350 

Dub letní 20 16 800 Krušina olšová 15 1 350 

Habr obecný 20 16 800 Ptačí zob 20 1 800 

Jasan ztepilý 20 16 800 Růže šipková 15 1 350 

Jeřáb lesní 15 12 600 Svída krvavá 15 1 350 

Třešeň ptačí 10   8 400 Trnka 20 1 800 

Celkem  84 000   9 000 

Výsadba keřů bude prováděná na plochách F, G (viz příloha č. 7) ve sponu 

 2,0 × 2,0 m na celkové ploše 1,80 ha s počtem 9 000 kusů. V předem připravených 

jamkách o rozměrech jamek 0,35 × 0,35 × 0,35 m bude provedeno přihnojení tabletovým 

hnojivem. Před výsadbou musí být jamky prolité vodou a po výsadbě musí byt kmínky 

stromků a keřů ošetřeny formou postřiku či nátěru proti zvěři z důvodu okusu. [6] 

Pro sadbu doporučuji stromky výšky nad 1,5m a sazenice keřů tříletého stáří 

s kvalitním kořenovým systémem, aby nedocházelo k odumření a mohly plnit svou funkci. 

Druhy dřevin by měly pocházet z předmětného regionu, proto navrhuji tuto skladbu. 

V následující tabulce uvádím skladbu dřevin v podobě stromků a keřů (viz tabulka č. 5). 
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3.10.3 Údržba vysazené vegetace 

Údržbu vysazených stromků a keřů jsem navrhl v pětiletém období s následujícím 

rozvržením potřebných činností k úspěšnému růstu bez zbytečných ztrát vysazené 

vegetace, která je popsaná v následujících bodech: 

 V období výsadby a sucha je nutno v prvním roce zajistit dostatek vláhy 

potřebné k zakořenění stromků a keřů např. pomocí cisterny. 

 Před letním a zimním obdobím je nutno použít nátěr nebo postřik k zamezení 

okusu vysazených sazenic zvěří (dvakrát ročně). 

 Ve druhém až čtvrtém roce je nutno provést přihnojování pomocí 

tabletových nebo granulových hnojiv a to v intervalu dvakrát ročně 

s dosadbou odumřelých sazenic. 

 Zatravněné plochy je nutno dvakrát ročně sekat. 

3.10.4 Jak můžou vznikat odpady při rekultivaci 

Nakládání s opady 

Podle vyhlášky 381/2001sb. musí být vzniklému odpadu přidělen kód s uvedením 

kategorie odpadu s rozlišením (ostatní, nebezpečný) a určuje způsoby nakládání s ním [9]. 

Dalšími předpisy upravující odpady je zákon č. 185/2001sb. a vyhlášky č.383/2001sb., 

294/2005sb., které upravují předávaní odpadů. 

Ropné látky 

V rámci rekultivace a sanace provozu strojní techniky v prostoru bude nutné 

využívat látky z ropného produktu v podobě provozních kapalin v používaných strojích 

např. nafty, oleje a maziva. 

 Z tohoto důvodu navrhuji vybavit rekultivační prostor mobilní unimo-buňkou 

vybavenou sanačními a hasícími prostředky pro odstranění možných havárií ropných látek 

a požáru v daném prostoru. Opravy a údržbu navrhuji provádět v místě provozoven.  

Odpadní splaškové vody 
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Produkce odpadní splaškové vody v prostoru může vznikat z důvodu 

hygienických potřeb pracovníků. Z tohoto důvodu navrhuji pracoviště vybavit 

instalovaným přenosným mobilním WC pro potřeby hygieny pracovníků.  

Technologické odpadní vody 

V oblasti rekultivace navrhuji neprodukovat žádné technologické odpadní vody a 

pro mytí strojní mechanizace navrhuji použití zařízení k tomu určená mimo prostor 

rekultivace.  
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4 STRUČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

NÁVRHŮ 

Likvidace areálu bývalého Dolu Doubrava dnešní lokality Doubrava probíhala od 

roku 2005 do roku 2010 a to v podobě, která by se dala nazvat jako dočasná rekultivace 

z důvodu zajištění bezpečnosti prostoru po demolici objektů v oblasti. V následném období 

po likvidaci docházelo v některých částech předmětné oblasti k sukcesi v podobě 

zatravnění a zalesnění náletových dřevin s chaotickým uspořádáním. 

Od roku 2020 do roku 2030 bude postupně probíhat sanace a rekultivace na 

předmětné ploše a v okolí jámy Eleonora. Dnes jsou již zlikvidovány jamy DO I, DO II 

včetně jamy Eleonora a povrchových struktur vyjímaje komunikace bývalého areálu. 

V kapitole 2.3 jsem popsal likvidaci samotné jámy Eleonora, která byla provedena podle 

platné legislativy.  

V oblasti se projevují poklesy terénu, které jsou projevem důlní činnosti z důvodů 

vydobytých zásob v předmětné oblasti. V okolí jamy Eleonora lze očekávat nepříznivé 

vlivy poklesů terénu s možnosti zvětšení poklesové kotliny, která může ovlivnit stabilní 

stav jámy Eleonora a svahu horní vyvýšeniny s destrukcemi komunikace, která se nachází 

pod tímto svahem. 

V prostoru je čerpán metan z jámy Eleonora, který je odváděn degazačním dílčím 

potrubím k degazační stanici v okolí jamy DO II s následnou distribucí za pomocí 

plynového potrubí do prostoru Dolu Karviná. Tato technická zařízení včetně odplyňujících 

vrtů a jam v oblasti mají svá bezpečnostní pásma, která je nutno respektovat z důvodu 

bezpečnosti provozu a zdraví. K těmto technickým zařízení jsou provozovány příjezdové 

komunikace, které zajišťují jejich provoz a musí tento provoz zajišťovat.  

Likvidace a sanace samotného povrchu probíhala demolicí budov předmětné 

lokality s návozem zemin z okolních výstaveb průmyslových objektů. Budovy jsou 

likvidovány podle technického plánu likvidace tak jak měly být zlikvidovány. V části 

pozemku zůstali sutě po demolici rozvodny vysokého napětí. Část této sutě, která je 

nadměrného objemu bude nutno drtit a zpět navést z důvodu využití povrchové úpravy 

terénu.  
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VÝHODY A NEVÝHODY PŘEDMĚTNÉ SITUACE 

Výhodou tohoto stavu je, že na skoro celém území byly provedené povrchové 

úpravy terénu po demolici budov a došlo k samovolnému zatravnění v podobě sukcese což 

je možné kladně využít. Nevýhodou pro tento stav jsou probíhající poklesy povrchu terénu, 

které poškozují obslužnou komunikaci v oblasti s vytvářením poklesové kotliny. V tomto 

případě je nutno počkat až odezní důlní činnost a po ustálených poklesech začít 

předmětnou oblast rekultivovat a sanovat. Pokud by došlo k vytvoření bezodtokové plochy 

v oblasti jámy Eleonora je nutno začít sanovat svah ihned s možností např. odvodňovacího 

příkopu nebo využít můj návrh úpravy svahu, který navrhuji po těchto ustálených 

poklesech. 

 

4.1 Technická část rekultivace 

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  

V rámci přípravy území před započetím rekultivačních prací bude nutné provést 

seč travního porostu v ploše  cca 20 ha což bude činit cca 240 000 Kč. Výřez stromů 

v oblasti svahu plošné vyvýšeniny činí 40 vzrostlých stromů z tohoto počtu je asi 10 kusů 

odumřelých. Kácení a následná likvidace bude stát cca 84 000 Kč s tím, že v ceně je 

započítaná likvidace větví křoví s uložením do 50 m nebo naložení k odvozu do 10 km. 

Celková cena pro kácení dřevin a likvidaci keřů bude činit cca 324 000 Kč. (cena je 

uvedená podle ceníku společnosti URS, a.s.). 

Dále bude nutno probrat náletové dřeviny cca 100 kusů v  prostoru cca 5000 m
2
 

což je podle ústního sdělení [12], při ceně 5kč na m
2
, možné nacenit na cca 25 000 Kč. 

VÝSTAVBA NOVÉ KOMUNIKACE 

Výstavba nové komunikace bude vyžadovat výstavbu 300 m vozovky o šířce 6 m, 

podle ústního sdělení odborníků by měl stát 1m
2
 komunikace DO-T  cca 1090 Kč což činí 

1 962000 Kč. Uvedená cena je včetně práce. 

DOKONČENÍ PLOCHY A 

Na ploše A je umístěná deponie skrývkových hmot, kterou bude třeba rozprostřít. 

To při 20 kč na m
2
 a části plochy A o rozměru cca 5000 m

2
 bude 100 000 kč. 
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DOKONČENÍ PLOCHY E 

V ploše E bude nutno dokončit technickou rekultivaci v podobě odvozu 

nadměrných kusů cca 1200m
3
 k podrcení což bude stát cca 360 000 Kč. Vzcházel jsem z 

průměrné ceny 100 Kč/t (cena je uvedená podle ceníku URS, a.s.). Odvoz betonové suti a 

navezení zpět o objemu 3600 t v počtu (120 × 2) převozu nákladních automobilu do 20 km 

bude stát cca 352 800 Kč. 

Úprava terénu bude představovat rozprostření a vyrovnání terénu navezenou 

granulometricky upravenou sutí s pozůstatkem probrané suti a zeminy o objemu 3600 m
3
.  

K ceně na rozprostření této skládky jsem došel stejným způsobem, jako výše. Při cca 20kč 

na m
2
 a 5000 m

2
 plochy bude cena asi 100 000 Kč. 

ÚPRAVA SVAHU 

Úprava svahu horní vyvýšeniny bude představovat odstranění skrývky v ploše A o 

objemu cca 1125 m
3
 s cenou cca 55 125 Kč s vodorovným přemístěním a s uložením do  

250 m (cena je uvedená podle ceníku URS, a.s.).  

Úpravu svahu v podobě přemístění hmoty svahu do nižších poloh o objemu  

cca 4500 m
3
 s cenou cca 373 500 Kč (cena je uvedená podle ceníku URS, a.s.). 

LIKVIDACE ČÁSTI KOMUNIKACE 

Likvidace komunikace v délce 240 m o šířce 6m s celkovou plochou 1 440 m
2
, 

podle ústního sdělení odborníka by měl 1 m 
2
 stát

 
cca 870 Kč a to s celkovou cenou cca 

1250 800 Kč včetně odvozu a likvidace. 

 

4.2 Biologická rekultivace 

Postupně bude třeba, tak jak je uvedeno v předchozích kapitolách, části území 

zorat a za pomocí rotačního kypřiče a vláčení plochu dále upravit. Při ceně cca 2000 kč na 

1 ha, a ploše 2,4 ha bude částka cca 4 800 kč 

Zatravnění celkově plochy 4,5 ha při ceně cca 4000 kč na ha bude stát 18 000 kč 

Výsadba lesních a keřových porostů bude při orientační ceně 300 000 kč na ha a 

18,7 ha celkově cca 5 610 000 kč 
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Zhodnocení: 

Na základě výše uvedených částek můžeme dojít k celkové ceně rekultivačních 

prací 10 640025 Kč. Protože však jsou uváděné ceny orientační a získávány z různých 

zdrojů, je jasné, že při výběrovém řízení na tyto práce, může dojít k dost podstatné změně 

celkových nákladů. 
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ZÁVĚR 

V práci bylo mým cílem řešit rekultivaci bývalého areálu dolů Doubrava dnešní 

lokality Doubrava. V jednotlivých kapitolách jsem popsal lokalitu Doubrava, důvody 

rekultivace, likvidaci samotné jámy Eleonora a navrhl jsem řešení rekultivačních prací 

v podobě technické a biologické rekultivace s následným stručným ekonomickým 

zhodnocením. 

V technické rekultivaci jsem řešil dokončení úpravy terénu ve formě úpravy 

svahu, který zabrání vytvoření bezodtokové plochy při možnosti vytvoření poklesové 

kotliny. Dále navrhuji výstavbu nové obslužné komunikace z důvodu obslužnosti a 

bezpečnosti technických zařízení v oblasti s odstraněním části poškozené komunikace, 

která je pod upravovaným svahem. 

V biologické rekultivaci jsem navrhoval způsob zatravnění a zalesnění 

jednotlivých ploch oblastí, která se dá plošným rozsahem přirovnat k maloplošné 

rekultivaci, ale složitostí předčí veškeré očekávání v podobě rekultivačních a sanačních 

činností. Zalesnění a zatravnění jsem navrhl s ohledem na zpevnění jednotlivých ploch 

s možností udržení srážek v oblasti s pozvolným vsakováním do terénu bez možnosti 

rychlého svodu srážek po povrchu do nižších poloh s následným hromaděním v těchto 

místech. 

Jednotlivé návrhy je možno řešit po ustáleném vývoji a doznění poklesu terénu 

v oblasti, které budou jistě úspěšně řešeny a to možná i s možností levnějších návrhů. 

Návrhy jsem navrhoval s možností předpokládaných největších poklesů v předmětné 

oblasti s ohledem na aktuální vývoj viditelných poklesu terénu dnes. V případě vytvoření 

bezodtokové plochy horní vyvýšeniny je možno také navrhnout dočasné nebo trvalé 

odvodnění odvodňovacím příkopem, který by zajistil dostatečné odvodnění a možná by byl 

i levnější. V případě odvodňovacího příkopu je ale třeba počítat s údržbou, vsakovací 

jímkou a s předmětnou cestou pod svahem horní vyvýšeniny, kterou bude nutno opravovat, 

jelikož předmětný svah pravděpodobně dozná vlivům důlní činnosti tak jako cesta pod 

ním. 

Tyto návrhy budou mít přínos ve formě zajištění dlouhodobého bezpečného stavu 

pro předmětnou oblast a také přispějí k vytvoření přijatelného prostředí pro zdejší faunu 
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z důvodů migrace jednotlivých druhu živočichů a vytvoří přijatelné prostředí pro 

návštěvníky Dinoparku, který je vystavěn na sousedních pozemcích. V neposlední řadě je 

možno říci že dokončení rekultivace oblasti bude zaslouženým přínosem i pro občany obce 

Doubrava. 

Na závěr bych chtěl říci jen pár slov, že mi je velice líto, jelikož při likvidaci 

nebylo počítáno s ponecháním poslední těžní věže, která měřila 18,5 m s připomínkou 

charakteru a historie zdejší oblasti v podobě památky na bývalý důl. 
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