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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá provozní činností a systémem kalového 

hospodářství na lokalitě Lazy. Je zde popsáno ukládání uložených kalů a jejich následné 

využití. V další části této diplomové práce je vyobrazen popis dosud provedených 

sanačních a rekultivačních prací kalového hospodářství. Navazuje návrh na provedení 

sanace a rekultivace po ukončení provozu sedimentační nádrže D8. V závěru této 

diplomové práce je technické a ekonomické vyhodnocení navrhovaného řešení sanace  

a rekultivace kalového hospodářství na lokalitě Lazy. 

Klíčová slova: sanace, rekultivace, kalové hospodářství, lokalita Lazy 

 

Annotation 

This dissertation deals with the operational systém of sediment management in the 

Lazy lokality. It clearly describes the way of storage of the sediment and its subsequent 

utilization. Another part of this dissertation shows in detail already performed remediation 

and reclamation work with the sediment. Suggestion of solution to both sediment 

remediation and reclamation after the running end of the sediment tank D8 then follows. In 

the end of this dissertation there is the technical and economic analysis of the provided 

solution to the remediation and reclamation of sediment management in the Lazy locality. 

Keywords : remediation, reclamation, sediment management, Lazy locality 
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Úvod 

Při dlouholeté velmi intenzivní těžební činnosti na lokalitě Lazy docházelo při 

hlubinném dobývání černého uhlí k celkové devastaci území, na kterém byla tato činnost 

provozována. Nejvážnějším negativním dopadem hlubinného dobývání černého uhlí je 

podstatné ovlivnění morfologie povrchu krajiny dotčené těžbou a s tím spojené další 

důsledky, jako je například změna režimu povrchových a spodních vod, vytváření 

bezodtokých kotlin a narušení infrastruktury území. Z nemalé části jsou to doprovodné 

provozy těžby uhlí jako kaliště a odvalová hospodářství, která přináší další dlouhodobou 

ekologickou zátěž. Od roku 2002 se průběžně provádí rekultivace již nepoužívaných 

kalových nádrží lokality Lazy a okolní krajiny dotčené těžbou černého uhlí (viz příloha  

č. 1). Jelikož v roce 2015 bude také zastaven provoz úpravny uhlí lokality Lazy, bude 

nutno zrealizovat sanace a rekultivace zbývajících sedimentačních nádrží. V této 

diplomové práci se budu zabývat návrhem sanace a rekultivace nádrže D8, která již po 

zastavení provozu úpravny uhlí nebude nezbytná. Realizace sanace a rekultivace 

sedimentační nádrže D8 je zařazena do VI. etapy Souhrnného plánu sanací a rekultivací  

a bude probíhat současně s rekultivacemi již započatými na předešlých etapách I. – V. 

Dokončení etap I. a II. se předpokládá do 31. 12. 2017. Etapy III., IV. a V. by měly být 

dokončeny do 31. 12. 2015.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

Obrázek č. 1 Pohled na sedimentační nádrž D8, vlastní fotografie 
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1. Systém kalového hospodářství lokality Lazy 

1.1. Čistírna odpadních vod (ČOV) 

Správce Čistírny odpadních vod na lokalitě Lazy je povinen zajistit plnou funkci 

a provoz veškerých strojů a zařízení ČOV, včetně nutné údržby. Tento fakt je zárukou 

bezpečného provozu ČOV, ochrany majetku a osob a dodržování vodohospodářských 

 i jiných zájmů. Zároveň umožňuje plnění požadavků a podmínek z hlediska ochrany 

povrchových a podzemních vod, jež jsou předepsány vodohospodářským orgánem. 

Do ČOV na lokalitě Lazy jsou přiváděny tyto odpadové vody: 

 vody splaškové 

 vody dešťové 

 vody průmyslové 

 vody odváděné z úpravny uhlí lokality Lazy 

 vody důlní 

Čistírnu odpadních vod na lokalitě Lazy představuje soustava sedimentačních 

nádrží označených D8, B1, B2, A - Kdyně, v kterých se postupně čistí veškeré odpadové 

vody. Všechny výše uváděné vody jsou přiváděny do čistírny odpadních vod gravitačně. 

Největší objem odpadových vod tvoří vody pocházející z úpravny uhlí. Nejmenší objem je 

tvořen odpadními vodami pevné suspenze vod dešťových. V čistírně odpadních vod vzniká 

i určité množství biologického kalu, který se tvoří při čištění odpadových vod splaškových 

a taktéž čištěním odpadových vod přiváděných z úpravny uhlí. Voda již vyčištěná z ČOV 

je nadále použita jako voda vratná 2. jakosti a je čerpána k dalšímu využití na úpravnu uhlí. 

Veškerý přebytek vyčištěné vody a taktéž průsaky z místní vodoteče - Lazecké Stružky 

jsou odváděny do jejího koryta. Všechny pevné suspenze pocházející z úpravny uhlí jsou 

postupně zachyceny v soustavě sedimentačních nádržích a po naplnění těchto nádrží, jsou 

vytěženy a zpracovány k dalším účelům [3]. 
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1.1.1. Přívod odpadních vod z úpravny uhlí 

Z úpravny uhlí lokality Lazy je veden kalovod do první sedimentační nádrže D8. 

Trasa tohoto kalovodu je vedena nadzemně a ve sklonu do sedimentačních nádrží. Kalovod 

je tvořen ze silnostěnných ocelových trub DN 200 a nemá tepelnou izolaci. Pokud je 

přerušen provoz úpravny uhlí, celý obsah kalovodu vyteče samovolně do provozované 

nádrže, jelikož celá trasa kalovodu je vedena gravitačně. Pro dosažení potřebných spádů 

potrubí jsou použity jako podpěry dřevěné železniční pražce. 

1.1.2. Přívod odpadních vod průmyslových, splaškových a cizích 

Všechny tyto odpadní vody jsou sjednoceny do společné kanalizační stokové sítě, 

která je následně zaústěna do ČOV. Hlavní kmenová stoka „A“ je tvořena potrubím  

DN 1800/1200 a ústí do otevřeného příkopu, jež se nachází v prostoru za sedimentační 

nádrží D8. Otevřený příkop je následně zaústěn do sedimentačních nádrží B1 a B2. 

 

 Stoka A - do této stoky je napojena stoka, jež odvodňuje sedimentační 

nádrž D8 

 

 Stoka B - tato stoka ústí do sedimentační nádrže B1, tato pojímá dešťové  

a splaškové vody 

 

 Stoka C – tato stoka je zaústěna do poslední sedimentační nádrže  

A -Kdyně, tato stoka rovněž pojímá dešťové a splaškové vody.  
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  NÁDRŽ 

A KDYNĚ 

B 1 

B 1 

B 2 

 

       PŘEPAD 

   NÁDRŽ 

      D 8  

STOKA 

     A 

STOKA 

    B 

STOKA 

   C 
 

Stoka A – do této stoky je svedena kanalizace úpravny a odvodnění nádrže D8 

Stoka B – je zde svedena kanalizace, jež pojímá dešťové a splaškové vody 

 

Stoka C – je zde svedena kanalizace, jež pojímá dešťové a splaškové vody 

 

 

Obrázek č. 2 Schéma stok A, B, C, vlastní zpracování 
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1.1.3. Čerpací stanice vratné vody 

Čerpací stanice vratné vody na lokalitě Lazy byla zrekonstruována v roce 2005  

a je vybavena novým technologickým zařízením, které je podrobně popsáno v provozním  

a manipulačním řádu této čerpací stanice. V podstatě se jedná o jednoduchou čerpací 

stanici, kdy čerpadlo vratné vody je umístěno na ocelové konstrukci vedoucí z břehu 

nádrže A - Kdyně. Čerpadlo je ovládáno automaticky systémem plovákového spínače. 

Čerpadlo lze ovládat i ručně. Do pracovního prostoru je vstup povolen pouze osobám 

pověřeným obsluhou, údržbou, opravami a řízením či kontrolou provozu této čerpací 

stanice vratné vody. Potrubí vratné vody je z odolné oceli profil DN 250 a celý systém je 

uložen nad terénem [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 Čerpací stanice vratné vody, vlastní fotografie 
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1.1.4. Přepadové objekty 

V sedimentační nádrži D8 je umístěn přepadový objekt požerákového typu 

s možností regulace odtoku pomocí dlužové stěny. Sedimentační nádrže B1 a B2 jsou 

střídavě napouštěny z otevřeného příkopu přes rozdělovací objekt. Sedimentační nádrž B1 

je napouštěná rovnou z otevřeného příkopu. Sedimentační nádrž B2 je již napouštěna 

odbočovacím potrubím z příkopu. Vyčištěná voda z usazovacích a dočišťovacích nádrží 

B1 a B2 je dále odváděna k poslednímu stupni čištění do nádrže A – Kdyně, a to 

přepadovým potrubím. Poslední přepadový objekt je umístěn v hrázi nádrže A -  Kdyně, je 

vybaven několika vypouštěcími potrubími v různých výškových úrovních, která mají 

možnost hrazení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Přepadový objekt nádrže D8, vlastní fotografie 
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1.2. Systém čištění odpadních vod 

Čistírna odpadních vod na lokalitě Lazy je vytvořena soustavou sedimentačních 

nádrží D8, B1, B2, A Kdyně, jež navazují na otevřené příkopy a inženýrské sítě. Systém 

čištění veškerých odpadních vod lokality Lazy je provozován tímto způsobem: 

1. Čistící nádrže odpadních vod 

 I. stupeň čištění - sedimentační nádrž D8 

 II. stupeň čištění - sedimentační nádrže B1 a B2 

 III. stupeň čištění - dočišťovací nádrž A -  Kdyně 

2. Přívodní řady odpadních vod z úpravny uhlí do nádrží (kalovody) 

3. Kanalizační systém lokality Lazy-stoky A, B, C 

4. Čerpací stanice vratné vody 

5. Přepadové objekty 

6. Potrubí vratné vody 

7. Ostatní zařízení čističky odpadních vod: 

 mycí plochy 

 skládky kalů 

 svodné příkopy 

 komunikace 

Pro vytvoření maximální sedimentace jsou provozovány sedimentační nádrže na 

lokalitě Lazy tímto způsobem: 

 sedimentační nádrže jsou plněny až do maximální hladiny 

v nádržích 

 je neustále sledován stav přetékající hladiny, nádrž je stále 

napouštěna, pokud je přetékající voda čistá 

 pokud se přetékající voda zakalí, je sedimentační nádrž odstavena  

a dále se napouští do jiné již připravené sedimentační nádrže 

odstavené či vytěžené 
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 pokud je napouštění sedimentační nádrže zastaveno, tak se 

z povrchu sedimentu scedí voda, následuje uzavření dluže na 

maximální výšku hladiny nádrže a nádrž se znovu dopouští 

Sedimentační nádrže nejsou plaveny najednou, ale postupně. Tento proces se 

opakuje až do celkového naplnění nádrže. Těžba kalů je provozována až po úplném 

odvodnění a také částečném oschnutí kalu. Usazené kaly jsou nakládány bagry a odváženy 

nákladními automobily na nejbližší skládku kalů, jež je určena k dosoušení (cca 20%). Po 

oschnutí jsou tyto kaly dále distribuovány k dalšímu využití. 

1.2.1. I. stupeň čištění - sedimentační nádrž D8 

Do sedimentační nádrže D8 jsou odpadní vody z úpravny uhlí vedeny potrubím 

DN 200. Tato první sedimentační nádrž je rozčleněna na tři části, které jsou provozovány 

cyklickým způsobem. Přepady každé z částí této sedimentační nádrže jsou zaústěny a to 

pomocí přepadových objektů a rovněž kanalizační sítě do stoky DN 1700, jež je zaústěna 

do otevřeného příkopu. Po naplnění požadovaného množství nerozpustných látek je 

sedimentační nádrž D8 vytěžena. Tato sedimentační nádrž slouží jen k zadržování 

nerozpustných látek, přiváděných z úpravny uhlí. 

1.2.2. II. stupeň čištění - sedimentační nádrže B1 a B2 

Všechna odpadní voda je vedena z otevřeného příkopu vedena rozdělovacím 

objektem do dalších sedimentačních nádrží B1 a B2. Tyto nádrže dočišťují vyčištěné 

odpadní vody přiváděné z úpravny uhlí a to hlavně nerozpustné látky, jež pocházejí ze 

sedimentační nádrže prvního čistírenského stupně D8. Sedimentační nádrže B1 a B2 jsou 

určeny převážně k biologickému dočišťování veškerých splaškových vod a také 

k vyrovnávání množství a kvality vyčištění odpadních a důlních vod. Do sedimentační 

nádrže B1 je svedena kanalizace ze stoky A a stoky B. Povrchové vody z přirozeného 

povodí Lazecké Stružky jsou sváděny do vodní nádrže Taliánka, ze které je voda 

gravitačně stahována do sedimentační nádrže B2. Předpokládá se, že po ukončení těžby na 

lokalitě Lazy a tedy i ukončení důlních vlivů v celém prostoru ČOV lokality Lazy budou 
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veškeré vody pocházející z nádrže Taliánka svedeny do otevřeného kanalizačního příkopu, 

jež se nachází nad rozdělovacím objektem sedimentačních nádrží B1 a B2. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 Sedimentační nádrž B1, vlastní fotografie 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 Sedimentační nádrž B2, vlastní fotografie 
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1.2.3. III. stupeň čištění - nádrž A - Kdyně 

Jako poslední, čili třetí stupeň čištění všech odpadních vod pocházejících 

z lokality Lazy slouží nádrž A - Kdyně. Ze sedimentačních nádrží B1 a B2 jsou už 

předčištěné odpadní vody sváděny přepadovými objekty do hlavního korunového přepadu, 

jež je osazen rošty zabraňujícími úniku dalších nečistot větších rozměrů do nádrže  

A - Kdyně. V nádrži A - Kdyně je zřízen přepadový objekt v hrázi nádrže, kterým jsou 

svedeny všechny přetoky pocházející z čistírny odpadních vod a rovněž již zmiňované 

průsaky do koryta Lazecké Stružky. V nádrži A -  Kdyně je zřízena čerpací stanice vratné 

vody 2. jakosti, která je čerpána zpět do úpravny uhlí pro další využití. 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 Sedimentační nádrž A - Kdyně, vlastní fotografie 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 Přepadový objekt sedimentační nádrže A - Kdyně, vlastní fotografie 
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1.3. Hydrologické údaje 

Oblast lokality Lazy a jejího okolí se nachází v oblasti MT 10, jež je stanovena 

z klimatického hlediska jako oblast mírně teplá s těmito hlavními charakteristikami: 

 průměrný počet letních dnů je 40 - 50 

 průměrný počet lednových dnů je 30 - 40 

 průměrný roční úhrn srážek je cca 800,6 mm 

 minimální roční úhrn srážek činí cca 590,7 mm 

Veškeré klimatické změny jsou pravidelně vyhodnocovány a to na základě 

dlouhodobých pozorování pro tuto oblast. Pro detailní hodnocení je využíváno údajů 

z pozorovací stanice Horní Suchá. Průměrný měsíční stav hladiny podzemní vody bývá 

nejvyšší v měsících březnu a dubnu. Nejnižší stav hladiny podzemní vody bývá naměřen 

v měsících září, říjnu a listopadu. Průměrný odtok podzemních vod činí 1,01 - 1,05 l/s.km2 

(ČSAV BRNO) [3]. 

1.3.1. Údaje o povolení a nakládání s vodami 

Odtok již vyčištěné vody z ČOV lokality Lazy je posléze zaústěn do koryta 

Lazecké stružky. Vypouštění všech odpadních vod pocházejících z lokality Lazy je plně 

legalizováno, a to formou vydaného Rozhodnutí Městského úřadu Orlová ze dne 12. 9. 

2013 a taktéž stanoviskem Povodí Odry, s. p., ze dne 20. 11. 2012. 

Do vodního toku Lazecká Stružka je povoleno vypouštění odpadních vod 

stanovením dvou základních parametrů v následujícím rozsahu: 

 množství: 

průměr 80 l/s  

max. 140 l/s   

max.      320 000 m3/měsíc a max. 750 000 m3/rok 

 

 látkový odtok-znečištění, podle Povodí Odry, s. p.: (viz tabulka č. 1) 
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Tabulka č. 1 Hodnoty znečištění odtoku 

 
p (mg/l) m (mg/l) T/r 

CHSKCR 40 60 100 

BSK5 15 25 40 

NL 30 45 75 

RAS 3000 4500 6000 

CHSKcr - chemická spotřeba kyslíku – parametr kvality vody, určující míru 

organického (chemicky oxidovatelného) znečištění.  

BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku za pět dní – parametr kvality vody, který 

určuje míru organického (biologicky odbouratelného) znečištění.  

 

NL – nerozpustné látky 

 

RAS - rozpuštěné anorganické soli 

1.3.2. Jakost odpadních vod 

Pro kontrolu průtoků neboli objemů a jakosti všech odpadních vod vypouštěných 

do povrchových nebo podzemních vod a také do veřejných kanalizací platí ČSN 75 7241. 

Proto, aby byla zajištěna správná funkce a rovněž zajištěn plynulý provoz čistírny 

odpadních vod, je potřeba zajistit sledování přítoku odpadních vod na ČOV a taktéž jejich 

odtoku z ČOV. Pro určení jakosti vody jsou předepsaná odběrná místa a také je určena 

četnost odběrů vzorků vody. Při rozborech jakosti vody je posuzována kvalita této vody dle 

vlastností fyzikálních, chemických, biologických a bakteriologických. 

Sledování jakosti vody se provádí těmito způsoby: 

 provozní sledování - odtok vody z ČOV do vodního toku je kontrolován 

jednou za měsíc a jsou sledovány hodnoty ukazatelů podle požadavků ŽP 

(viz tabulka č. 1) 

 sledování podle vyhodnocení vodního hospodářství OKD – v rámci 

vyhodnocení vodního hospodářství na lokalitě Lazy jsou určena tato 

odběrná místa (viz tabulka č. 2) 
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Tabulka č. 2 Kapacity jednotlivých sedimentačních nádrží - vlastní zpracování  

Název nádrže 
Užitný objem 

Plocha nádrže 
nádrže 

D 8 71 240 m3 2,2 ha 

B 1 16 830 m3 1,4 ha 

B 2 13 000 m3 0,76 ha 

A - Kdyně 195 000 m3   8,2 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 Lazecká stružka, v pozadí přepad do Orlovské stružky, vlastní fotografie 
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2. Řešení uložených kalů 

Kaly na lokalitě Lazy jsou přiváděny z úpravny uhlí kalovodem nejprve do 

sedimentační nádrže D8. Z této sedimentační nádrže, která je rozdělena na tři části A, B,  

a C, se kaly dále odvádějí do sedimentačních nádrží B1, nebo B2.Tento způsob se provádí 

střídavě cyklicky, jedna nádrž je plavena, druhá je těžena. Vytěžené kaly jsou dále tříděny, 

a to z důvodu odstranění vyskytujícího se rákosu, nebo z důvodu nadměrných kusů 

kamenů, které byly vytěženy společně s kaly. Takto vytěžené kaly, jejichž obsah vody 

v této fázi se pohybuje cca 35 - 45% jsou nadále uskladňovány na figuře, kde dochází 

vlivem klimatu k jejich vysoušení na cca 20 - 25% obsahu vody. Tyto upravené a vysušené 

kaly jsou dále přidávány do vsázky a zpracovávány v úpravně uhlí. V roce 2013 bylo na 

úpravně uhlí lokality Lazy takto zpracováno 132 000 t kalů a v roce 2014 to bylo dokonce 

174 000 t kalů. Popelnatost takto zpracovaných kalů na lokalitě Lazy se pohybuje 

v rozmezí 22 - 28%. V současné době k datu 28. únor 2015 bylo na lokalitě Lazy 50 000 

tun kalů. Tyto jsou ve stadiu vysoušení.  

Se stále nižší těžbou uhlí na lokalitě Lazy je i samozřejmě stále menší produkce 

kalů, které se opětnou vsázkou daří na odvalu stále více odebírat. Další z cest, která vede 

k celkovému zrušení vysoušecí plochy kalů, je ta, že v roce 2015 společnost OKD a. s. 

plánuje z důvodu úsporného programu a nerentabilnosti této úpravny uhlí a také možnosti 

úpravy vytěžených produktů na jiných úpravnách. V současnosti lze za určitých podmínek 

těžený nerost dopravovat podzemím pásovými dopravníky například na moderní úpravnu 

uhlí na Závod 1 lokality Darkov, kde je možnost vsázky až 800 tun za hodinu.  

2.1. Třídírna 

Třídící proces na lokalitě Lazy začíná již v prvotním vytěžení surového uhlí 

skipovým komplexem jámy č. 6 z dolu. V roce 1982 bylo zprovozněno dopravní zařízení, 

kterým je surové uhlí dopravováno dvěma dopravními linkami, jejichž maximální 

hodinový výkon je 2 x 800 tun. Toto zařízení se skládá z třídiče Scalpeur o maximálním 

hodinovém výkonu 2 x 400 tun a provádí třídění zrna nad 200 mm. Kámen o velikosti nad 
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200 mm se pásovými dopravníky ihned nasypává do železničních vagónů, které jsou 

následně expedovány. Uhlí o velikosti větší než 200 mm je tříděno ručně a následně drceno 

v drtiči Česnek – Herzogna vyžadovanou zrnitost velikosti menší 200 mm. Hodinový 

výkon tohoto drtiče činí 400 tun.  

Pro ukládání surového uhlí dle momentálních potřeb lze využít: 

 Povrchové zásobníky surového uhlí kapacity 2500 tun 

 Havarijní skládku, na kterou je surové uhlí dopravováno pásovým 

dopravníkem. Pro tuto možnost dopravy je možno využít buď výložníkový 

pás, nebo druhou možnost skýtá zakládací stroj ZOWA 

 Zásobník uhlí kapacity 2 x 250 tun pro možnost výroby hrubého prachu. 

Od roku 1995 se využívá technologické zařízení pro výrobu hrubého prachu. Na 

dvou přísunových dopravních cestách jsou umístěny podavače WPT - 2,6 o hodinovém 

výkonu 2 x 800 tun. Dále toto technologické zařízení obsahuje dva třídiče PZ 2675  

o hodinovém výkonu 2 x 600 tun, které jsou umístěny pod zásobníky. Pro možnost odsunu 

jsou dvě cesty: 

 Odsun hrubého prachu do zásobníků HP, jejichž kapacity jsou 220 tun  

a 160 tun 

 Odsun nadsítného do zásobníku pro surové uhlí  

Uhlí, které je uloženo na skládce, je možno dopravit zpět na třídírnu pomocí 

redeponážního kanálu. Pro uložení uhlí dopraveného z jiné lokality slouží vykládací 

zařízení o hodinovém výkonu 300 tun. Toto uhlí je ukládáno do hlubinného zásobníku, 

který je součástí třídírny [7]. 

2.2. Prádlo 

Další součástí třídírny uhlí je část úpravny zvaná Prádlo. Název Prádlo je 

odvozeno od tzv. praní uhlí, které je rozčleněno na několik úpravnických procesů. 
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V současné době kapacita této části úpravny činí maximálně 600 tun hodinově. Úpravnu 

tvoří tyto úpravnické procesy: 

2.2.1. Hrubá linka 

V této části se zpracovává dopravovaný materiálna zrno velikosti 30 - 200 mm. 

Zrno se zpracovává v magnetitové suspenzi v SM vanách.  

Prané uhlí je dále tříděno na sítovém dvojplošném třídiči N - 61, jehož hodinový 

výkon činí 280 tun. Výslednými produkty této fáze je uhlí o zrnitosti těchto tříd: ESP 0-30 

mm, ETP ořech 1 o velikosti zrna 30-50 mm a třídy ETP uhlí velikosti 50 - 200 mm. 

Proplástek z přepírací vany je poté drcen v kladivovém drtiči, jehož hodinový 

výkon činí 100 tun na velikost zrna 0 - 30 mm. Tento produkt je dopravován do zásobníků 

určených k expedici. 

Hlušina zrnitosti 30 - 200 mm je dopravována a ukládána do hlušinových 

zásobníků, jejichž kapacita činí 250 tun. Veškeré produkty jsou osprchovány a odvodněny 

na pevných skluzech [7]. 

2.2.2. Jemná linka 

V této části úpravny se zpracovává podsítné na velikost zrna 0 - 30 mm. V první 

fázi je materiál rozdružován pěti vodními cyklony, jejichž průměr je 600 mm.  

Prané uhlí se částečně odvodní na kaskádě s obloukovými síty. Následuje třídící 

proces na sítovém třídiči N - 61, jehož výslednými produkty je uhlí zrnitostní třídy ESP  

0-10 mm a uhlí zrnitostní třídy ETP oříšek 10 - 30 mm. 

Podsítné se nadále odvodňuje ve třech vertikálních odstředivkách, jejichž 

hodinový výkon činí 3 x 120 tun. 

Těžká složka z VHC se přečerpává k třídícímu procesu na velikost zrna 0 - 1 mm  

a dále na obloukových sítech se třídí na velikost zrna 1-30 mm. Zrno o velikosti 1 - 30 mm 
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je dále rozdružováno v pěti cyklónech o průměru 500 mm s magnetitovou suspenzí na uhlí 

prané a těžkou složku. Prané uhlí je dále odvodňováno na kaskádách a poté ještě dvěma 

odstředivkami. Těžká složka se dále rozdružuje ve dvou cyklónech o průměru 600 mm,  

a to na proplástek a hlušinu. 

Proplástek se odvodňuje na kaskádě s pevnými síty a poté se odstřeďuje ve třech 

vertikálních odstředivkách. 

Hlušina se odvodňuje na kaskádě a poté je dopravována pásovým dopravníkem 

do zásobníků hlušiny. Zrno o velikosti 0-1 mm se rozdružuje ve dvou hydrocyklónech typu 

Hirst o průměru 900 mm na prané uhlí a proplástek. Prané uhlí se odvodňuje ve třech 

sítoplášťových odstředivkách Bird-Humboldt, jejichž maximální hodinový výkon činí 40 

tun a dále v hyperbarickém filtru Andritz, jehož maximální hodinový výkon činí 45 tun. 

Fugát ze sítoplášťových odstředivek je dále zahušťován v Dorru o průměru 14 m a poté je 

odvodněn v hyperbarickém filtru společně s praným uhlím zrnitosti 0 - 1 mm. Proplástek 

zrnitosti 0 - 1 mm je následně odvodňován na vibračním třídiči PZK, jehož maximální 

hodinový výkon dosahuje 80 tun. Poté je společně s proplástkem velikosti zrna 1 - 30 mm 

ukládán do zásobníku [7]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10 Schéma úpravny uhlí lokality Lazy [7]. 
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3. Současný stav doposud provedených sanačních 

a rekultivačních prací 

Na základě požadavku Dolu Lazy byla v roce 2001 vypracována projektová 

dokumentace s pracovním názvem „Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy“, 

která řešila sanaci území kalového hospodářství po ukončení jeho provozu. Projekt byl 

schválen v srpnu 2002 vydáním územního rozhodnutí pod č. j. Výst. /19677/02-Ju ze dne 

19. 8. 2002. Řešení zájmového území bylo rozděleno do šesti etap, které na sebe navazují  

a mohou časově probíhat souběžně. Jelikož VI. etapa zahrnuje systém kalového 

hospodářství, který musí být funkční pro provoz úpravny uhlí, byly postupně zahájeny 

rekultivační práce na I. – V. etapě, a to prostřednictvím Programu Revitalizace MSK, 

Projektu č. 44 – Zahlazení starých zátěží v OKD, a.s. Jedná se o realizaci veřejných 

zakázek, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu. V současné době jsou již práce na I, II, 

III, IV a V etapě ve fázi biologické rekultivace s termíny ukončení 2015 a 2017. Mapa 

se znázorněním jednotlivých etap je v příloze č. 2. 

3.1. Souhrnný plán sanace a rekultivace 

Plán sanace a rekultivace celé okolní krajiny poškozené těžbou černého uhlí na 

lokalitě Lazy navazuje na koncepci Komplexního řešení území Orlová-Lazy. To už je ale 

historie. Od roku 2005 se pro zájmovou oblast zpracovává tzv. Souhrnný plán sanací  

a rekultivací na období pěti let, který je každý rok aktualizován. Souhrnný plán sanace  

a rekultivace (dále SPSR) všech pozemků, jež jsou poznamenány negativním vlivem těžby 

představuje celkovou adaptaci tzn. úpravy všech dotčených pozemků či komunikací, a to v 

návaznosti na využívání tohoto území především po ukončení dobývání čili ukončení těžby 

[4]. SPSR je vypracováván v těžební organizaci OKD, a.s. na základě požadavku MŽP  

a následného Rozhodnutí OBÚ Ostrava. Celý tento sanačně-rekultivační proces je 

vypracován na celé ložisko neboli celý dobývací prostor, jež obsahuje i odvaly, výsypky  

a veškerou oblast zasaženou negativními vlivy dobývání [4]. Tento dlouhodobý plán 

vyplývá dle Horního zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění, z povinnosti těžební 
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organizace zahladit následky dobývání dotčeného okolí po dobu životnosti tohoto dolu či 

lomu a následně po jeho ukončení. Tato povinnost však trvá nejméně 20 let [4]. 

3.2.1. Provedené sanace a rekultivace v rámci I. etapy 

V této podkapitole je stručně popsán sled sanačních a rekultivačních prací za 

období od 8. 10. 2008, kdy realizace projektu sanace a rekultivace území začala, do dne  

31. 12. 2014. 

SO11 - Tvarování terénu - Celá plocha o výměře 4,65 ha zájmového území D9 

byla výškově nadvýšena důlní hlušinou. Po nadvýšení této plochy do zahlazovací výšky 

byla plocha urovnána a poté zavezena vrstvou 20 cm zeminy [1]. 

SO 12 - Biologická rekultivace - Upravená plocha byla zaseta travním semenem  

a poté zalesněna. Byl zde navržen les ochranný a k výsadbě byly určeny listnaté keře  

a stromy [1]. 

V dalším období bude následovat údržba všech vysazených dřevin a porostů. Po 

dokončení návozů přiléhajících SO bude následovat návoz zeminy, její zatravnění  

a osázení dřevinami na ploše prozatím používané pro dopravu těchto materiálů. V I. etapě 

bylo doposud navezeno 209 296 tun hlušiny a 6 500 m3zeminy. Zbývá zavést a zatravnit 

plochu 6 400 m2, která je doposud používána na dopravu materiálu na vedlejší stavby 

v rámci III, IV a V etapy [1]. 

3.2.2. Provedené sanace a rekultivace v rámci II. etapy 

SO 22 - Tvarování terénu - V tomto SO byl upraven severní svah hráze nádrže 

D6, dále plocha před nádrží D3 a rovněž část plochy mezi svahem nádrže D6 a korytem 

Lazecké stružky. Svah a přilehlá plocha byly navezeny hlušinou a vyspádovány násypem 

ve sklonu 11°-20°směrem k usazovací nádrži B1 a k Lazecké stružce. Takto upravený 

terén byl zavezen zeminou o vrstvě minimálně 20 cm. Plocha území SO 22 je o výměře 
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4,57 ha. Pro vytvarování terénu bylo celkově navezeno 77 607 tun hlušinového násypu 

 a poté provedeno ohumusování zeminou v celkovém množství 6 640 m3[1]. 

SO 23 - Biologická rekultivace-Zeminou ohumusovaný svah a plocha vedoucí 

k Lazecké stružce a nádrži B1 byly osety trávou a osázeny stromy. Ve spodní části svahu 

byly vysázeny keře. Během realizace plánu rekultivace v rámci I. a II. etapy byly dle 

časového plánu prováděny údržbové práce, jako například vyžínání zatravněných ploch 

v celkové výměře 8,112 ha, dále byly dosázeny plochy 6983 ks stromy a byl proveden 

ochranný nátěr všech stromů proti okusu zvěří. Po dobu realizace sanačních  

a rekultivačních prací doposud nevznikaly žádné odpady, které by bylo nutné zneškodnit 

[1]. 

3.2.3. Provedené sanace a rekultivace v rámci III. etapy 

V této podkapitole je stručně popsán sled sanačních a rekultivačních prací za 

období od 1. 10. 2003, kdy realizace projektu rekultivace území začala, do dne  

31. 12. 2014. 

SO 30 - Příprava území - Než byla zahájena sanace usazovací nádrže D3, byly 

pokáceny stromy rostoucí na vnitřním svahu západní a východní hráze nádrže, a to stromy 

o průměru 10 - 30 cm v počtu 209 ks a stromy o průměru 30 - 50 cm v počtu 10 ks [1]. 

SO 31 - Tvarování terénu - Usazovací nádrž D3 byla spolu s okolní plochou 

v celkové výměře 5,65 ha zavezena hlušinou v celkovém množství 1 204 391,600 tun 

 a poté byla tato plocha překryta zeminou o minimální tloušťce 20 cm. Na ohumusování 

bylo celkově použito 8 500 m3zeminy [1]. 

SO 32 - Biologická rekultivace - Nadvýšená plocha zájmového území byla oseta 

travní směsí a poté bylo provedeno osázení stromy a keři s dobrým kořenovým systémem. 

V dalším období následovala údržba všech vysazených stromů a keřů [1]. 
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SO 33 - Demontáž elektrické přípojky - V rámci SO 33 bylo provedeno 

odstranění již nefunkčního kabelu 6 kV, jehož trasa protínala zájmovou oblast. Celé 

kabelové vedení v délce 630 m bylo zdemontováno, včetně jeho nosičů-betonových sloupů 

[1]. 

SO 34 - Demontáž potrubí vratné vody - V této části III. etapy bylo provedeno 

odstranění nefunkčního trubního systému vratné vody DN 200 [1]. 

3.2.4. Provedené sanace a rekultivace v rámci IV. etapy 

SO 40 - Příprava území - V této části projektu bylo provedeno vymýcení 

listnatého porostu na východní straně usazovacích nádrží D4, D5 a D6. Celkově bylo 

pokáceno 139 ks stromů o průměru 10 - 30 cm, 168 ks stromů o průměru 30 - 50 cm  

a jeden strom o průměru nad 50 cm. Keře v této fázi byly odstraněny na ploše 1 640 m2 [1]. 

SO 41 - Tvarování terénu-V tomto stavebním objektu byla provedena sanace 

bývalých usazovacích nádrží D4, D5 a D6. Na plochu o celkové výměře 6,28 ha bylo 

navezeno 1 800 855,500 tun hlušiny. Zeminy pro překryv byly rozprostřeny o minimální 

tloušťce 20 cm, a to na ploše 55 000 m2. To představovalo objem 11 000 m3 [1]. 

SO 42 - Biologická rekultivace-Na zeminou upravený terén nádrží D4, D5 a D6 

byl proveden osev travní směsí a poté byla realizována výsadba stromků. V následujícím 

období se prováděla údržba zeleně, keřů a stromků [1]. 

SO 43 - Zatrubnění kanalizačního příkopu - Na hlavním kanalizačním příkopu, 

který byl značně poznamenán poklesem terénu, bylo nutné navrženou trasu vyrovnat 

násypy a vystavět novou rámovou propust o výšce 1,4 m a šířce 2,4 m. Tato propust 

hlavního odpadu lokality Lazy byla zasypána násypem a v  místě od zatrubnění až do 

zaústění bylo celé dno kanalizačního příkopu zpevněno lomovými kameny o váze 50 kg. 

Na dno kanalizačního příkopu o délce 55,7 metrů byl použit rovnaný lomový kámen  

o objemu 30 m3. Pro zatrubnění příkopu v celkové délce 210 metrů byly použity rámové 

propustě TZP-Q 2400/1400/990 Beta Olomouc [1]. 
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3.2.5. Provedené sanace a rekultivace v rámci V. etapy 

SO 50 - Příprava území - V části východního svahu odvalu a rovněž na západní 

hrázi usazovací nádrže D3 byly vykáceny stromy v  počtu 323 ks o průměru 10 - 30 cm  

a 4 stromy o průměru 30 - 50 cm. Poté byla provedena úprava terénu spočívající 

v nadvýšení části území u nádrže A - Kdyně [1]. 

SO 51 - Tvarování terénu - Území mezi již nefunkční usazovací nádrží D3  

a stávajícím odvalem bylo výškově upraveno hlušinovým násypem o celkovém množství 

533 692 tun na ploše území 4,56 ha. Zemina byla navezena a rozprostřena na ploše  

45 000 m2 ve vrstvě minimálně 20 cm, na což bylo použito 9 000 m3 zeminy [1]. 

SO 52 - Biologická rekultivace - V této části projektu bylo provedeno osázení již 

upravené plochy včetně nadvýšení, mezi plochou usazovacích nádrží III. etapy a stávajícím 

odvalem. Zájmová plocha byla oseta travním semenem a poté osázena dřevinami. 

K výsadbě zde byly použity, stejně jako v předešlých etapách keře a listnaté stromy. 

Zalesněná plocha představuje 4,50 ha a pro zalesnění byly použity prostokořenové 

sazeničky s velmi dobrým kořenovým systémem. V následujícím období se prováděla 

údržba zeleně, keřů a stromků, včetně prevence proti okusu zvěří [1]. 

SO 53 - Účelová komunikace - Pro možnost údržby vodního toku Lazecká 

stružka a také pro příjezd na zalesněné plochy byly při biologické rekultivaci ponechány 

nezalesněné trasy polních cest o šířce 4,0 a 6,0 m. Po dokončení všech stavebních prací 

budou uvedené příjezdové komunikace srovnány a bude na nich provedena pojízdná vrstva 

hlušiny zrnitost 0-80 mm, a to v minimálním násypu 20 cm se zhutněním na modul 

přetvárnosti Edef40 Mpa. Komunikace šířky 4,0 m představují délku 2070 m a komunikace 

šířky 6,0 m jsou délky 630 m. V roce 2014 probíhala obvyklá údržba zalesnění v rámci 

 SO 32, SO 42 a SO 52 a poté bude následovat návoz zbývající zeminy V. etapy  

a dokončeny práce v rámci SO 53 [1]. 
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4. Návrh na sanace a rekultivace kalové nádrže D8 

4.1. Podstata sanace a rekultivace dotčené oblasti 

Rekultivace území Orlová - Lazy dotčeného těžbou černého uhlí lokality Lazy 

vyplývá z Horního zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění [2] a rovněž z předpisu 

č.334/1992 Sb. zákona České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu §8 

písmena d, kdy těžební organizace je povinna provádět podle schválených plánů 

rekultivaci dotčených ploch, tak, aby byly způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině [6]. 

Dle územního plánu města Orlová se jedná o lokalitu označenou jako VTX, tzn. zájmová 

území dolů, skládky, odvaly a kalové a sedimentační dočišťovací nádrže. Území 

zbývajících sedimentačních nádrží je určeno k sanaci a rekultivaci v Komplexním řešení 

území Orlová- Lazy. Celá zájmová oblast je silně zdevastována hornickou činností, 

následně ukládáním uhelných kalů a značným poklesem území. Po provedené sanaci  

a rekultivaci fáze jak technické, tak biologické, lze předpokládat, že celá zájmová oblast se 

transformuje v životní prostředí, které se zamýšlenými úpravami bude využitelné i po 

stránce hospodářské a v neposlední řadě bude působit estetickým dojmem a zapadat do 

původního ekosystému. 

4.1.1. Název rekultivovaného objektu 

Sedimentační nádrž D8 – provoz této sedimentační nádrže byl zahájen v  roce 

1992. Tato nádrž prvního stupně čištění je rozdělena na tři části a v současné době je stále 

plně funkční do doby ukončení provozu úpravny uhlí, jež se předpokládá v roce 2015. 

4.1.2. Umístění nádrže D8 

 

Kraj – Moravskoslezský   

Okres – Karviná 

Obec – Orlová    

Katastrální území – 712434 Lazy u Orlové  

Viz příloha č. 1 
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4.1.3. Parametry nádrže D8 

Plocha zájmového území – 5,80 ha 

Objem násypu hlušiny – 370 000 m3 

Potřebná zemina pro ohumusování – 11 600 m3 

Celková zalesněná plocha – 5,80 ha 

4.2.  VI. Etapa - návrh sanace a rekultivace nádrže D8 

Finální částí rekultivace sedimentačních nádrží kalového hospodářství na lokalitě 

Lazy je VI. etapa, tzn. sanace a rekultivace sedimentační nádrže D8. Tato nádrž bude po 

ukončení plavení a následném odtěžení kalů připravena pro proces rekultivace. Obnova tak 

rozsáhlého prostoru nádrže D8 vyžaduje značnou pozornost z hlediska provedení jak 

technické, tak i biologické fáze. Po ukončení provozu a provedení nezbytných prací 

spojených s odtěžením kalů se tato sedimentační nádrž zasype hlušinou z produkce OKD, 

nebo případně vytříděným nezávadným stavebním materiálem z demolic. 

Úpravna uhlí na lokalitě Lazy vyrábí při úpravárenském procesu surového uhlí 

dva typy hlušiny vhodné pro technickou rekultivaci, a to typ KTR – Lazy, frakce 0/200 

a typ KTR – Lazy, frakce 200/400. Při zásypu nádrže D8 je možno použít obě tyto frakce. 

Hlušina pro technickou rekultivaci vyprodukovaná na úpravně lokality Lazy je opatřena 

certifikáty STO a splňuje kritéria použití tohoto materiálu pro sanaci a rekultivaci v dané 

lokalitě (viz příloha č. 3 a příloha č. 4). 

Celková produkce hlušiny na lokalitě Lazy v roce 2013 činila 347 457, 9 tun při 

roční těžbě surového černého uhlí 924 000 tun. V roce 2014 byla produkce hlušiny 

241 778 tun při vytěženém černém uhlí v množství 1 697 000 tun. Předpokládaná těžba 

černého uhlí na lokalitě Lazy pro rok 2015 se odhaduje na 1 465 000 tun, množství 

vyprodukované hlušiny v tomto roce odhaduji na cca 220 000 tun při stávajících 

geologicko-technologických podmínkách dobývání černého uhlí. 
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4.2.1. Technická rekultivace-tvarování terénu 

Cílem technické fáze rekultivace je vytvořit příznivé podmínky pro následnou fázi 

biologickou a připravit dle plánu rekultivace daného území jeho využitelnost v dalším 

období po provedené rekultivaci. Sedimentační nádrž D8 je nejprve nutno zasypat 

hlušinou. Závoz plochy této nádrže představuje území o rozloze 5,80 ha, což znamená 

kubaturu násypu hlušiny o objemu 370 000 m3. Návoz tak velkého objemu hlušiny bude 

ekonomicky nejvýhodnější realizovat nákladními vlakovými soupravami na úroveň tělesa 

vlečky (na jižní a východní straně) na plochy technicky upravené již v I. a IV. etapě  

(na severní straně). Abychom dosáhli potřebné nadvýšení předmětné oblasti, bude 

nejschůdnější doprava hlušinového materiálu po odvalové koleji a posléze nákladními 

vozidly.  

Pro návoz hlušiny budou použity již v minulosti osvědčené kolové nakladače, dále 

pro tvarování terénu pásové dozery a pro finální úpravu povrchu technické rekultivace 

stavební stroje grejdry. Návoz hlušiny se bude provádět nákladními vozidly postupně a to 

ve vrstvách 1 - 2 m. Hlušina bude hutněna pojezdem nákladních vozidel a stavebními 

stroji. Po dokončení úpravy terénu bude celá plocha ohumusována, a to vrstvou minimálně 

20 cm zeminy [1]. 

4.2.2. Mechanizace-doporučené stavební stroje 

Pro sanaci a rekultivaci sedimentační nádrže D8 doporučuji stavební stroje, které 

byly již v minulosti pro tyto práce využívány a osvědčily se. Tyto stroje má k dispozici 

společnost AWT Rekultivace a. s., která prováděla stavební sanačně-rekultivační práce již 

na předešlých etapách I - V. Technické parametry vybraných stavebních strojů se nacházejí 

na webových stránkách společnosti AWT Rekultivace [10]. 

Kolové nakladače VOLVO, CAT, CASE 

Pásové a kolové buldozery CASE, KOMATSU, CAT 

Pásová rypadla CAT, KOMATSU, VOLVO, CASE 

Kolová rypadla KOMATSU, CAT 

Traktorová rypadla CAT, VOLVO 

Dumpery VOLVO, Vibrační válce CAT, VV, BOMAG 

Nákladní automobily Tatra 
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4.2.3. Biologická rekultivace 

Biologickou fázi rekultivace sedimentační nádrže D8 bude možné realizovat až po 

dokončení fáze technické, což znamená, že po vytvoření potřebného tvaru  

a překryvu zeminou předmětné oblasti, bude možno navázat na již rekultivovanou okolní 

krajinu. Pro tuto oblast je dle mého názoru nejvhodnější provést lesnickou rekultivaci,  

tzn. les ochranný. Zahájení biologické rekultivace bude provedeno nejdříve zatravněním 

celé plochy. Po tomto kroku budou pro budoucí zalesnění použity sazenice s velmi dobrým 

kořenovým systémem. Tyto sazenice různého druhu by neměly být menší než 55 cm  

a jejich minimální tloušťka kořenového krčku by neměla být menší než 9 mm [1]. 

4.2.4. Navržené zastoupení dřevin 

Stromy a keře, které v dané oblasti navrhuji vysadit, vycházejí z nejčastěji se 

vyskytujících druhů v blízkém okolí a rámci krajinářského řešení budou esteticky zapadat 

do okolní krajiny. Vycházel jsem z již probíhajících rekultivací předešlých etap a dobrých 

výsledků růstu použitých keřů a stromů. Dle Předpisu č. 139/2004 Sb., musí být všechny 

použité dřeviny či keře pro výsadbu doloženy průkazem původu a musí splňovat stanovená 

kritéria pro výsadbu v dané krajině [5]. Navržené typy dřevin určené pro výsadbu je nutno 

nechat odsouhlasit lesním hospodářem pro zájmovou oblast a druhovou skladbu rovněž 

odsouhlasí příslušný úřad v rámci vydání potřebného rozhodnutí o využití území, nebo ve 

stavebním řízení. Z typů keřů, které jsou vhodné pro výsadbu v této oblasti a které zde mají 

již své místo v předešlých etapách provedených rekultivací a dobře zde zakořenily, 

navrhuji následující druhy sazenic ve sponu 1 x 1 metr na okrajích zájmové oblasti v pruhu 

širokém cca 10 metrů: 

 Dřín (Cornus mas) 1 000 ks 

 Hloh (Craeteagusmonogyna) 1 000 ks 

 Ptačí zob (Ligustrumvulgare) 1303 ks 

 Řešetlák počistivý (Rhamnuscatartica) 2 000 ks 

 Svída krvavá (Cornussanguinea) 2 000 ks 

 Šípek (Rosa canina) 923 ks 

 Celkový počet sazeniček keřů  8226 ks 
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Graf č. 1 Podíl druhů zasazených keřů na rekultivovaném území 

U stromů, které navrhuji k výsadbě jsem vycházel z okolní krajiny, estetického 

vzhledu a samozřejmě z klimatických podmínek tohoto kraje. V okolí jsou nejvíce 

zastoupeny stromy listnaté a také se jim zde nejvíce daří. Proto navrhuji zájmovou plochu 

VI. etapy zalesnit sazenicemi vybraných stromků v ploše o výměře 50 000 m2, ve sponu 1 

x 1 metr, a to v následujícím počtu druhů sazenic: 

 

 Bříza bradavičnatá (Betulaverucosa) 4 000 ks 

 Buk lesní (Fagussilvatice) 9 953 ks 

 Dub letní (Quercus robur) 9 953 ks 

 Habr obecný (Carpinusbetulus) 9 953 ks 

 Javor mléč (Acer platatnoides) 6 000 ks 

 Lípa srdčitá (Tiliacordata) 5 953 ks 

 Olše lepkavá (Alnusglunitonsa) 4 000ks 

Celkový počet sazenic  49 812 ks  
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Graf č. 2 Podíl druhů zasazených stromů na rekultivovaném území 

 

 

 

Graf č. 3 Grafické znázornění podílu zastoupení všech druhů dřevin 
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5. Ekonomické zhodnocení 

Předpokládané ekonomické vyhodnocení sanace a rekultivace sedimentační 

nádrže D8 označené jako VI. etapa, vyplývá ze zkušeností  již předešlých pěti etap, které 

z hlediska finančního plánu probíhají dle schváleného rozpočtu a z hlediska věcného plánu 

pokračují dle schváleného harmonogramu. Podkladem pro rekultivační práce je zpracovaná 

projektová dokumentace firmou Technoprojekt, a. s. pod zakázkovým číslem 60 - 30467  

a 60-30467-30 [8], která byla schválená v územním a stavebním řízení. 

 I. a II. etapa byly souběžně zahájeny dne 8. 10. 2008 a do 31. 12. 2014 byly 

realizovány práce ve výši 31 449 374, 18 Kč (vč. DPH). Ukončení prací se při stávajících 

podmínkách předpokládá do 31. 12 2017. 

Práce na etapách III. - V. byly zahájeny dne 1. 10. 2003 a do   

31. 12. 2014 je prostavěnost nákladů ve výši 241 831 870, 64 Kč (vč. DPH). Rekultivační 

práce na těchto třech etapách by měly dle projektu a předpokladu být dokončeny do 

 31. 12. 2015. 

Všechny ceny sanačních i rekultivačních prací jsou vypočteny dle ceníku 

 (viz příloha č. 6) a při kurzu eura ke dni 3. 3. 2015 dle ČNB [11]. Ceny jednotlivých prací 

a také náklady na použité materiály, sazenice všech použitých druhů dřevin se také mohou 

lišit dle momentálních cen a výběru firmy, která bude provádět sanační  

a rekultivační činnost na zájmové VI. etapě. Návrh sanace a rekultivace nádrže D8 nelze 

alternativně vyhodnotit a to především z důvodu dodržení Zákona č. 137/2006 Sb.  

o veřejných zakázkách, kdy bude zadavatelem projektu vybrán uchazeč s nejnižší cenovou 

relací. Poté bude možno vyhodnotit aktuální ekonomické zhodnocení. Všechny 

předpokládané náklady především na zatravnění, výsadbu keřů a taktéž výsadbu stromků 

jsou tedy pouze orientační. 
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5.1. Návoz hlušiny 

V rámci technické rekultivace nádrže D8 je potřeba provést zásyp hlušin o objemu 

370 000 m3. Hlušinu navrhuji použít z vlastních zdrojů OKD, a. s., tj. z nejbližší lokality, 

která je dostupná kolejovou dopravou. Návoz hlušiny se použitím vlastního produktu 

výrazně usnadní a bude ekonomicky výhodný. 

Návoz hlušiny nad 500 m a do vzdálenosti 1000 m se bude pohybovat okolo 

 4, 90 € za 1 m3, což při předpokládaném objemu hlušiny 370 000 m3 činí v přepočtu 

49 766 850 Kč (viz příloha č. 6). 

5.2. Uložení zeminy 

Pro zájmovou oblast rekultivované nádrže D8 je potřeba zemin na překryv 

hlušinových násypů o objemu 11 600 m3. Uložení zeminy schopné zúrodnění představuje 

při současných cenách na trhu 1, 06 € za 1 m3, finanční objem 337 525, 2 Kč (viz příloha  

č. 6). 

5.3. Zatravnění 

Na zatravnění plochy o rozloze 5,80 hektarů a maximálním sklonu do 5° při ceně 

31, 18 € na 1 hektar, činí výsledná částka 4964 Kč. V této ceně není zahrnuta částka 

nákladů spojených s dodáním osiva a cena travní směsi. Pro osetí navrhuji Travní směs 

AROS – PROFI technická, která je vhodná pro ozelenění pozemků určených k rekultivaci. 

Pro plochu 5, 80 ha je potřeba 1450 kg travní směsi, jejíž průměrná hodnota činí 100 Kč za 

1 kg. Výsledná částka travní směsi činí 145 000 Kč. Celková suma tedy 149 496 Kč [12]. 
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5.4. Výsadba keřů 

Výsadba sazenic keřů v zájmové oblasti bude provedena po okrajových částech 

plochy určené k zalesnění a to  celkem v deseti řadách ve sponu 1 x 1 metr. Keře budou 

zastoupeny v počtech dle grafu č. 1. Vycházel jsem ze složení dřevin místní vegetace a dle 

výsledků úspěšnosti ve výsadbě křovin v již probíhajících etapách. Ceny jednotlivých keřů 

vycházejí dle současných průměrných cen křovin vyskytujících se na českém trhu [13]. 

Výsledná částka počtu 8226 kusů sazenic všech druhů keřů činí 382 210 Kč. Cena výsadby 

včetně vykopání jamek vychází na částku 90 321, 50 Kč (viz příloha č. 6). V rámci 

biologické rekultivace se počítá s 25 – 30 % dosadbou za uhynulé sazenice a taktéž bude 

probíhat celková pětiletá údržba vysazených porostů, hnojení, ochrana proti okusu zvěří  

a pravidelné vyžínání plochy. 

5.5. Výsadba stromků 

Výsadba sazenic stromků bude předcházet výsadbě sazenic keřů z důvodu 

přístupu a nepoškození sazenic keřů. Sazenice budou sázeny ve sponu 1 x 1 metr, což 

v celkovém počtu představuje 49 812 ks. Ceny jednotlivých sazeniček stromků jsou 

odvozeny dle současných průměrných cen dřevin na českém trhu [14]. Celková cena za 

sazenice všech těchto doporučených dřevin činí částku 1 344 830 Kč. Cena výsadby včetně 

vykopání jamek vychází na částku 546 935, 80 Kč (viz příloha 

 č. 6). V rámci biologické rekultivace se předpokládá s dosadbou cca 25 % uhynulých, 

nebo zvěří znehodnocených sazenic. Rovněž v nadcházejícím období se bude provádět 

celková údržba těchto dřevin, včetně vyžínání celé plochy a ochraně proti okusu zvěří. 

5.6. Celkové ekonomické zhodnocení sanačních  

a rekultivačních činností 

V této podkapitole jsou zhodnoceny momentální ceny rekultivačních prací, ovšem 

tyto ceny jsou odvozeny dle ceníku (viz příloha č. 6), který zcela přesně neodpovídá 

momentálním cenám na trhu, ale umožňuje alespoň orientačně zhodnotit ceny 
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souvisejících prací s rekultivací dané oblasti. Situace je taková, že ceny většiny těchto 

rekultivačních prací si jednotlivé firmy provádějící tyto činnosti hlídají a tudíž je takřka 

nemožné získat tyto bližší informace, které vedou k přesnějším údajům ekonomického 

zhodnocení. Po součtu sanačních a rekultivačních prací dle ceníku (viz příloha č. 6), které 

bylo možno vyhledat, vychází orientační částka 52 618 168, 50 Kč. Výsledná suma bude 

ovšem mnohem vyšší, jelikož zde nejsou započítány všechny práce související se stavbou 

tohoto objektu a není jednoznačné, zda například sanační materiál v době realizace stavby 

bude v dostatečném množství z vlastních zdrojů lokality Lazy, nebo jej bude třeba dopravit 

jiným ekonomicky nevýhodnějším způsobem. 

5.7. Rekultivace – náklady a finanční rezervy 

5.7.1. Vytváření finanční rezervy 

Dle Předpisu č. 44/1988 Sb. Zákona o ochraně a využití nerostného bohatství 

 § 37a Vytváření finančních rezerv je organizace povinna vytvářet finanční rezervy na 

vypořádání důlních škod asanaci a rekultivaci pozemků dotčených hornickou činností, 

které musí odpovídat finančním potřebám na vypořádání těchto škod. Vytváření a čerpání 

těchto finančních rezerv schvaluje příslušný obvodní báňský úřad po vydání 

stanoviska ministerstva životního prostředí České republiky [2]. 

5.7.2. Roční úhrada z dobývacího prostoru 

Těžební organizace je povinna dle Předpisu č. 617/1992 Sb. a s vazbou na Horní 

zákon č. 44/1988 Sb. § 32a úhrady, každý rok zaplatit úhradu z dobývacího prostoru, a to 

za každý hektar plochy dobývacího prostoru vymezeného na povrchu, částkou v rozmezí 

100 - 1000 Kč. Tato částka je zaplacena příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, který 

tuto částku převede na účet obce, na jejímž území se nachází dobývací prostor [2]. 

5.7.3. Roční úhrada z vydobytých vyhrazených nerostů 

Organizace je povinna Dle Předpisu č. 44/1988 Sb. Zákona o ochraně a využití 

nerostného bohatství § 32a Úhrady, každý rok zaplatit úhradu z vydobytých nerostů. 
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Úhrada činí maximálně 10 % z tržní ceny vytěžených vyhrazených nerostů. Tato částka je 

postoupena příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, který 75% převede na účet obce, na 

jejímž území se nachází dobývací prostor a zbývajících 25% převede do státního rozpočtu 

České republiky, ze kterého budou tyto prostředky účelově využity k nápravě škod 

vzniklých na životním prostředí [2]. 
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Závěr 

Kalové hospodářství na lokalitě Lazy se v současné době nachází ve stavu, kdy 

převážná část této oblasti poškozené těžbou černého uhlí je v rekultivačním procesu, a to 

ve fázi biologické rekultivace. Dokončení rekultivačního procesu celé této oblasti kalových 

nádrží bude představovat nemalé investice do realizace projektu sanace a rekultivace 

kalových nádrží. Tématem této diplomové práce bylo zpracovat návrh na sanaci  

a rekultivaci sedimentační nádrže D8, která je v současné době stále v provozu a je 

cyklicky naplavována. 

V návrhu na sanaci a rekultivaci této sedimentační nádrže prvního stupně jsem 

vycházel z již realizovaných pěti etap rekultivačních činností prováděných na plochách 

bývalých kalových nádrží. Jelikož sanace a rekultivace tak velké plochy je velmi nákladná, 

pro její přijatelnější a ekonomicky výhodné podmínky jsem zvolil pro možnost násypu 

sanačního materiálu do nádrže D8 vlastní zdroje lokality Lazy, tedy vyprodukovanou 

hlušinu opatřenou certifikáty pro stavební a rekultivační práce. Její využití bude navíc 

umožňovat ekonomicky výhodnou dopravu, která bude nejdříve realizována vlakovými 

soupravami z vlečky lokality Lazy až do blízkosti nádrže D8, a poté bude doprava tohoto 

materiálu prováděna nákladními vozidly. Po zatravnění celé plochy budou postupně 

nasázeny sazenice keřů a stromů, které v okolní oblasti mají poměrně velké zastoupení  

a v blízkém okolí se hojně vyskytují. V následujících obdobích se budou postupně 

provádět údržbové práce na vysázených dřevinách, což bude zahrnovat vyžínání trávy 

minimálně dvakrát ročně, dále dosadbu za uhynulé dřeviny a neméně důležité ochranné 

nátěry proti okusování zvěří. 

Technická rekultivace provedená z vlastních zdrojů vyprodukovaného materiálu 

na lokalitě Lazy by tímto způsobem ušetřila nemalé částky, které bude možno vynaložit na 

další rekultivační a postrekultivační činnosti v této oblasti, která už teď za poměrně 

krátkou dobu výrazně změnila svou podobu a zdaleka už nepřipomíná tzv. měsíční krajinu.   
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