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Summary 

The submitted bachelor´s thesis is concerned with a change of system of sludge 

treatment connected with processes of coal finishing at Coal Finishing Department 

Komorany (hereinafter referred to as „CFDK“). Previous system of sludge treatment 

at CFDK was long-term based on draining of sludge waters from CFDK operations 

into nearby sludge lagoons. Premises of surrounding residual pits incurred after 

exploitation of brown coal were used as such sludge lagoons. It was necessary to bring 

the use of Saxonie sludge lagoon to an end in 2012 therefore new alternatives of 

sludge treatment system were considered. The selected option is based on proven 

machine sludge drainage with use of filter presses.   

Keywords: Sludge waters, filter presses, brown coal 

 

 

Anotace 

 

Předkládaná práce se zabývá změnou systému kalového hospodářství souvisejícího 

s procesem úpravy hnědého uhlí na Úpravně uhlí Komořany (dále jen ÚUK). 

Předcházející systém kalového hospodářství na ÚUK byl dlouhodobě založen 

na odvádění kalových vod z provozů ÚUK na odkaliště v okolí. Jako odkaliště byly 

využívány prostory okolních zbytkových jam vzniklých po vydobytí hnědého uhlí. 

Využívání odkaliště Saxonie bylo nutno v roce 2012 ukončit a proto se zvažovaly nové 

varianty systému kalového hospodářství. Vybraná varianta je založena na 

osvědčeném strojním odvodňování kalů s využitím kalolisů.  

 

Klíčová slova: Kalové vody, kalolisy, hnědé uhlí 
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Seznam použitých zkratek 
 

 

 

A
d
 popel bezvodý [%] 

ČS  čerpací stanice 

ČSA lom Československé armády 

DN  Diameter Nominal – jmenovitá světlost [mm] 

DR provozní objekt drtírna 

HČS hlavní čerpací stanice v lomu 

HZ provozní objekt hlubinný zásobník 

MEZ provozní objekt mezistavba 

NZ provozní objekt nakládací zásobník 

NZUV náhradní zdroj užitkové vody 

PČS pomocná čerpací stanice v lomu 

PD pásový dopravník 

PR provozní objekt prádlo 

PVN Průmyslový vodovod Nechranice 

Qi
r
 výhřevnost původní [MJ/kg] 

TŘ provozní objekt třídírna 

ÚUK  Úpravna uhlí Komořany 

ÚDV ČSA-JŠ Úpravna důlních vod ČSA - JŠ 

VEP vedlejší energetický produkt 

VÚHU  Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 
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1. Úvod 

Předkládaná práce se zabývá změnou systému kalového hospodářství souvisejícího 

s procesem úpravy hnědého uhlí na technologických objektech Úpravny uhlí Komořany 

(dále jen ÚUK). Na ÚUK je prováděna úprava hnědého uhlí, které je na úpravnu 

dopravováno z lomu Československá armáda (dále také lom ČSA) a dále ze sousedního 

lomu Vršany a v nedávné  minulosti i lomu Jan Šverma. Lom ČSA a ÚUK náležejí 

v současnosti pod společnost Severní energetická a.s. (do 2. srpna 2013 Litvínovská 

uhelná a.s.). Lomy Vršany a Jan Šverma jsou v současnosti již propojeny, hornickou 

činnost zde provozuje Vršanská uhelná a.s., jež patří do skupiny Czech Coal.  

Původní systém kalového hospodářství na ÚUK řešil zpracování kalových vod 

pomocí kruhové usazovací nádrže typu DORR. Vzhledem k nedostatečné kapacitní 

výkonnosti tohoto zařízení a narůstajícímu objemu upravovaného uhlí se přešlo 

na odvádění kalových vod do blízkých zbytkových jam vzniklých po vydobytí hnědého 

uhlí. Nejprve bylo využíváno vyuhleného lom Fortuna nacházející se v prostoru obce 

Komořany. Provozování tohoto odkaliště bylo ukončeno v druhé polovině 60. let. 

Následně bylo pro čerpání kalových vod využíváno vyuhlené části lomu Jan Šverma, 

nacházející se po levé straně původní silnice z obce Komořany do obce Ervěnice. V roce 

1979 se začalo pro odvádění kalových vod využívat území po bývalém lomu Saxonie. 

Provoz odkaliště Saxonie byl povolen vodohospodářským úřadem v Mostě, který v březnu 

1979 vydal povolení k užívání vodního díla Saxonie. 

V roce 2010 vedení společnosti Litvínovská uhelná a.s. rozhodlo o ukončení 

provozu tohoto odkaliště nejpozději do roku 2012. Odkaliště by přitom bylo možné dál 

provozovat, protože povolené maximální hladiny pro ukládání kalů nebylo dosaženo. 

Jedním z důvodů rozhodnutí byla očekávaná enormní finanční zátěž společnosti 

při zajišťování nových legislativních požadavků pro provozování odkališť. Spolu 

s ukončením provozu bylo stanoveno řešit nový systém kalového hospodářství. 

Pro podporu rozhodovacího procesu na stanovení nového systému kalového 

hospodářství bylo zřízeno několik expertních týmů. V jednom z nich, zabývajícím se 

vodohospodářským řešením jsem byl členem. Tyto expertní týmy měli za úkol podílet se 

svými odbornými znalostmi na zpracování variantních řešení systému kalového 
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hospodářství včetně environmentálních a ekonomicko-technologických analýz a předložit 

je vedení společnosti.  

Na základě vyhodnocení technologických vazeb a ekonomické náročnosti 

jednotlivých variant byla vybrána varianta bezodpadové technologie založená na využití 

kalolisů. 
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2. Úpravna uhlí Komořany 

Úpravna uhlí Komořany se nachází v okrese Most v katastru bývalé obce 

Komořany. Výstavba úpravny byla započata ještě za druhé světové války. Tehdejším 

úkolem úpravny mělo být zajištění úpravy hnědého uhlí v množství asi 14 miliónů tun 

ročně pro potřeby chemických závodů v Záluží k výrobě syntetického benzínu. 

2.1 Z historie výstavby ÚUK 

Projekt úpravy uhlí v ÚUK předpokládal vybudování technologie úpravy tříděním, 

drcením a těžkosuspenzním rozdružováním hrubozrnné frakce, se sazečkovou úpravou [1] 

jemné frakce (3–10 mm) a flotací zrna (0–3 mm).  

Vsázka hnědého uhlí měla být dodávána ze tří nově budovaných povrchových 

velkolomů Quido IV., Hedvika a Robert později přejmenovaných na Obránců míru, 

Československá armáda a Jan Šverma.  

Nejkvalitnější uhlí z uváděných lomů v komořanské oblasti označované jako Pc 

uhlí (popelem chudé) mělo být upravováno tříděním na zrnitostní třídy 0–10 mm,  

10–80 mm a nad 80 mm. Uhlí zrnitosti 10–80 mm mělo být dopravováno bez další úpravy 

přímo do chemických závodů v Záluží, uhlí nad 80 mm buď k přímému prodeji, nebo 

k podrcení a dalšímu třídění. Uhlí o zrnitosti 0–10 mm mělo být upravováno 

na jemnozrnném prádle, ale tento záměr nebyl nakonec realizován.  

Uhlí s příměsemi volné hlušiny označované jako Pb uhlí (popelem bohaté) mělo 

být nejprve upraveno na zrnitost 10–80 mm při odtřídění podílů 0-10 mm a hrubších podílů 

o velikosti nad 80 mm, které se měly znovu podrtit a dotřídit. Odtříděné uhlí zrnitosti  

10–80 mm mělo být dále upravováno na prádle s rozdružovači typu Sophie–Jacoba 

s barytojílovou suspenzí. 

Na objektu drtírny mělo docházet k drcení uhlí označovaného jako Kp (Kapucín). 

Toto uhlí nebylo vhodné k přímé spotřebě a to ani při použití třídění, ale ani po úpravě 

rozdružováním. Z drceného uhlí a meziproduktu z prádla bylo uvažováno vyrábět topné 

směsi, jejichž využití mělo být hlavně v elektrárnách. 

Už po skončení války se původní záměry výstavby začaly měnit a přizpůsobovaly 

se novým hospodářským potřebám. V roce 1956 byla komplexně dokončena I. etapa 

výstavby úpravny, nicméně už od zahájení provozu se odbytová situace oproti 

předpokladům zásadně změnila. Pro naplnění požadavků odbytu bylo nutné provádět 
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úpravy technologie. V návaznosti na vznikající změny v požadavcích odbytu byly 

v dalších obdobích realizovány více či méně rozsáhlé modernizace technologie 

a související rekonstrukce. V rámci investiční akce „Reko úpraven“ došlo ke zkapacitnění 

drtírny, byla vybudována nová nakládací místa, objekty sociálního charakteru, budova 

pro výpočetní techniku a dispečink. [2] Při dalších investičních akcích byly mimo jiné 

dokončeny čistírny odpadních vod na ÚUK a HMGD a v rámci odprašování objektů byly 

instalovány mokré hladinové odlučovače spolu s průmyslovými vysavači prachu. 

Úpravna uhlí Komořany, viz Obrázek č. 1, procházela nejenom různými etapami 

výstavby, ale rovněž i změnami v organizačním uspořádání a začlenění. Po skončení druhé 

světové války vznikl samostatný Závod pro zušlechťování uhlí Komořany, následně byl 

vytvořen národní podnik Úpravna uhlí Komořany. Poté došlo ke sloučení s národním 

podnikem Doprava, v roce 1962 pak byl závod úpravna uhlí začleněn do podniku Doly V. 

I. Lenina. Z národního podniku se přešlo na koncernový podnik. Následovalo období 

sloučení s úpravnou uhlí Herkules, na konci osmdesátých let přibyl do organizačního 

uspořádání úsek homogenizační drtírny (HMGD). V roce 1990 došlo k vyčlenění úpravny 

uhlí Herkules do samostatného závodu. Po listopadu 1989 následovalo začlenění 

do státního podniku Doly a úpravny Komořany, v roce 1993 se úpravna stala součástí 

Mostecké uhelné společnosti, a.s. Poté následovaly ještě další organizační uspořádání 

v rámci skupiny Czech Coal. V současné době je ÚUK součástí akciové společnosti 

Severní energetická a.s..  

 

Obrázek č. 1: Úpravna uhlí Komořany – vrátnice Třebušice  

Foto: autor 07-2014 
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2.2 Provozní objekty ÚUK před rekonstrukcí kalového hospodářství 

Při provozu ÚUK byly do doby změny systému kalového hospodářství využívány 

následující provozní objekty viz Obrázek č. 2: 

1. hlubinný zásobník Pb a Pc (dále také jen HZ) 

2. třídírna Pb a Pc (dále také jen TR) 

3. těžkosuspenzní prádlo SM (dále také jen PR) 

4. mezistavba (dále také jen MEZ) 

5. drtírna (dále také jen DR) 

6. nakládací zásobník (dále také jen NZ) 

 

Obrázek č. 2: Letecký pohled na uspořádání objektů na ÚUK,  
Zdroj: www.mapy.cz, upravil autor 

 

Ad 1. Hlubinný zásobník Pb a Pc 

Hlubinný zásobník je rozdělen na část Pb a Pc. Do jednotlivých částí zásobníku je 

vyklápěno přivážené uhlí s odpovídajícím obsahem popela. Uhlí je do zásobníků 

vyklápěno z velkoprostorových kolejových vozů typu Talbot či řady Wa.  

http://www.mapy.cz/
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Kapacita hlubinného zásobníku Pb je 5000 tun vsázkového uhlí. Zásobník je 

štěrbinový se dvěma protilehlými štěrbinami příčně rozdělenými na dvě poloviny příčkou. 

Do první části zásobníku je klopena vsázka o popelnatosti vyšší než 35% A
d
 a do druhé 

části vsázka o popelnatosti nižší než 35% A
d
. Horní část zásobníku je opatřena ocelovými 

rošty o rozteči ok 550 x 750 mm.  

Kapacita hlubinného zásobníku Pc je 4500 tun vsázkového uhlí. Zásobník je 

štěrbinový se dvěma protilehlými štěrbinami příčně rozdělenými na dvě poloviny příčkou. 

Do první části zásobníku se vyklápí vsázka o popelnatosti nižší než 10% A
d
 a do druhé 

části se vyklápí vsázka o popelnatosti vyšší než 10% A
d
. Horní část zásobníku je opatřena 

ocelovými rošty o propadu 540 x 540 mm. 

Spodní část zásobníků je vybavena čtyřmi vyhrnovacími vozíky s obousměrným 

pojezdem o výkonu 300 až 1200 t · h
-1

. Vyhrnovací vozíky vyhrnují uhelnou zásobu 

ze štěrbiny zásobníku na pásové dopravníky (PD), které dopravují uhlí skluzy 

do dvouválcových drtičů s ozubenými válci o výkonu 1200 t · h
-1

. Zde se uhlí drtí 

na zrnitost pod 250 mm. Podrcené uhlí je dopravováno na třídírnu Pb respektive Pc. 

Ad 2. Třídírna Pb a Pc 

Zásobníky třídírny Pb s celkovou kapacitou 480 t (4 x 120 t) jsou zauhlovány 

vsázkou o zrnitosti do 250 mm z hlubinného zásobníku Pb. Pasovým podavačem je uhelná 

vsázka vyhrnována na rotační třídiče s propadem 100 mm. Podsítné o zrnitosti  

0-100 mm je dopravováno na rotační kaskádové třídiče s propadem 10 mm. Podsítné 

o zrnitosti 0-10 mm z třídičů jde do objektu mezistavby. Nadsítné o zrnitosti 10-100 mm 

jde z třídičů rovněž do objektu mezistavby a dále do objektu těžkosuspenzního prádla SM. 

Nadsítné z třídičů o zrnitosti 100-250 mm jde do drtičů. Podrcené uhlí o zrnitosti  

0-100 mm je vedeno do objektu mezistavby.  

Uhelná vsázka z hlubinného zásobníku Pc o zrnitosti do 250 mm je dopravována 

k suché úpravě do třídírny Pc na rotační roštnicové třídiče s propadem 100 mm. Nadsítné 

o zrnitosti 100-250 mm jde na přebírací pas. Podsítné z třídičů o zrnitosti 0-100 mm jde 

na rotační třídiče s propadem 40 mm. Nadsítné o zrnitosti 40-100 je dopraveno k nakládce 

vagonů. Podsítné o zrnitosti 0-40 mm je vedeno na vibrační třídiče s propadem 25 mm. 

Nadsítné o zrnitosti 20-40 mm je dopravováno do dvou zásobníků nad 4. kolejí, z nich se 

uhlí dotřídí na rotačních třídičích s propadem 20 mm. Nadsítné o zrnitosti 20-40 mm je 

pojízdným PD vedeno k nakládce vagonů na 4. koleji. Podsítné o zrnitosti 0-20 mm 
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z třídiče je dopravováno do příslušných zásobníků. Z těchto zásobníků o celkové kapacitě 

800 t (8 x 100 t) je uhlí vynášeno PD a podavači na vibrační síta s propadem 10 mm. 

Nadsítné o zrnitosti 10-20 mm je svedeno na společný PD a je dopravováno do objektu 

mezistavby. Podsítné o zrnitosti 0-10 mm je rovněž směrováno do objektu mezistavby. 

Při popisu technologie úpravy uhlí bylo vycházeno z provozní dokumentace ÚUK. [3] 

Ad 3. Těžkosuspenzní prádlo SM 

Těžkosuspenzní prádlo SM (Staatsmijnen) bylo dodáno na základě licence 

zakoupené od holandské firmy STAMICARBON.  

Co je účelem rozdružování uvádí Fries (2007): „Účelem rozdružování je 

oddělování jednotlivých materiálů (A a B popřípadě C …) na základě jejich rozdílných 

vlastností, jako např. hustoty, smáčivosti, elektrických nebo elektromagnetických 

vlastností“. [4] Těžkosuspenzní prádlo SM naleží na základě rozdělení rozdružovacích 

metod mezi gravitační rozdružování v těžkých kapalinách viz Tabulka č. 4.5. [4]  

Uhelná vsázka o zrnitosti 10-100 mm je směrována z objektu mezistavby do 6 ti 

vyrovnávacích zásobníků s celkovou kapacitou 240 t (6 x 40 t). Zauhlování je prováděno 

automaticky, řízeno výpočetní technikou. Odtud je uhlí vynášeno na roštnicové třídiče 

s propadem 10 mm. Uhelná vsázka o zrnitosti 10-100 mm je svedena skluzy 

do rozdružovacích van, kde je uhlí rozdružováno v prací suspenzi o určené měrné 

hmotnosti. Vsázka, která má menší hmotnost než je hmotnost rozdružovací suspenze, plave 

a je pomocí hrabel vynášena přes pevná síta na produktová odvodňovací vibrační síta. 

Na těchto sítech jsou zabudovány dvě řady sprch, které opláchnou uhlí od jemných 

částeček zatěžkávadla a jílů. Osprchované prané uhlí postupuje na rotační roštnicové 

třídiče s propadem 40 mm. Nadsítné o zrnitosti 40-100 mm je vedeno skluzy na třídírnu 

Pc. Podsítné o zrnitosti 10-40 mm je dopravováno do objektu mezistavby. Podsítné 

z třídičů o zrnitosti 0-10 mm je dopravováno svodkami do objektu mezistavby. 

Uhlí o větší měrné hmotnosti než má měrná hmotnost rozdružovací suspenze klesne 

ke dnu, odkud je vynášeno spodní větví hrabel přes pevná odvodňovací síta do přepíracích 

rozdružovacích van. V těchto vanách je rozdružovací suspenze o vyšší měrné hmotnosti, 

ve které dochází k oddělení energetické uhelné vsázky od hlušiny. Energetická uhelná 

vsázka je vynášena horní větví hrabel přes pevné vynášecí síto na produktová odvodňovací 

vibrační síta. Na těchto sítech jsou zabudovány dvě řady sprch, které opláchnou uhlí 

od jemných částeček zatěžkávadla a jílů. Osprchovaná uhelná vsázka (energetická) je 
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skluzy vedena do drtiče v objektu mezistavby. Hlušina klesá ve vanách ke dnu a je 

vynášena spodní větví hrabel přes pevná síta na odvodňovací vibrační síta. Na těchto sítech 

jsou zabudovány tři řady sprch, které opláchnou hlušinu od jemných částeček zatěžkávadla 

a jílů. Hlušina je přes skluzy svedena do LH vozů na 1. kolej. [3] 

Ad 4. Mezistavba 

Jedná se o objekt, do kterého jsou směrovány některé produkty z třídírny Pc, 

třídírny Pb a z těžkosuspenzního prádla SM. Z mezistavby jsou přemísťovány jednotlivé 

druhy uhlí pomocí čtyř pasových dopravníků do objektu nakládacího zásobníku. Zařízení 

v objektu mezistavby umožňuje variantní směrování druhů uhlí na pasové dopravníky 

vedoucí do nakládacího zásobníku tak, aby zde mohly být připravovány průmyslové 

a topné směsi, energetické a prachové produkty dle požadavků odběratelů. [3] 

Ad 5. Drtírna 

Drtírna je tvořena dvěma drtícími a jednou předtřídicí linkou, které jsou určeny 

pro zpracování vsázkového uhlí. Celkový hodinový výkon drtírny je 750 t . h
-1

. 

Vsázkové uhlí je do drtírenského hlubinného zásobníku, který navazuje na hlubinné 

zásobníky Pb a Pc klopeno z velkoprostorových vozů typu Talbot a řady Wa. Kapacita 

zásobníku je 2000 tun. Zásobník je štěrbinový, s protilehlými štěrbinami, které jsou 

podélně odděleny příčkou. Horní část zásobníku je opatřena ocelovými rošty o propadu 

400 x 540 mm. Ze zásobníku je uhelná zásoba vyhrnována vyhrnovacími vozíky 

o maximálním výkonu 500 t . h
-1

. [3] 

Ad 6. Nakládací zásobník 

Do tohoto objektu jsou přes mezistavbu směrovány produkty z třídírny Pb, třídírny 

Pc a těžkosuspenzního prádla SM. Nakládací zásobník je s mezistavbou spojen „C“ 

mostem viz Obrázek č. 2, v němž jsou umístěny PD. S objektem drtírny je nakládací 

zásobník propojen „E“ mostem, po kterém jsou vedeny příslušné PD. [3] 

 

V následující Tabulka č. 1 jsou uvedeny vsázky uhlí za období let 2003 až 2013.  
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Tabulka č. 1: Vsázka uhlí na ÚUK za období 2003 - 2013 

Vsázka uhlí na ÚUK za období 2003 - 2013 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

vsázka 
[mil. t] 

9,6 8,9 8,7 8,4 7,8 7,8 7,6 6,2 6,6 6,4 4,4 

 

Z uvedené tabulky je patrný sestupný trend vsázky uhlí do ÚUK, který odpovídá 

veřejně prezentovanému snižování těžby hnědého uhlí na lomu ČSA.  
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3. Popis kalového hospodářství ÚUK před ukončením provozu 
odkaliště Saxonie  

Kalové vody vznikají v rámci procesu úpravy uhlí na jednotlivých technologických 

objektech ÚUK. Mimo vlastní areál ÚUK dále vznikají při provozování technologického 

objektu homogenizační drtírny (dále také jen HMGD), ze kterého jsou kalové vody 

na ÚUK přiváděny potrubním řadem kalové vody.  

Dalším místem vzniku kalových vod jsou odprašovací zařízení, která zajišťují 

odsávání uhelného prachu z jednotlivých přesypů na uhelných trasách nebo od strojních 

zařízení. Odprašovací zařízení jsou instalována na všech provozních objektech ÚUK. 

Zachycený uhelný prach je přiváděn na mokré hladinové odlučovače, kde dochází 

k odloučení vzdušiny a záchytu uhelného prachu ve vodním filmu, který je odváděn 

do žlabu kalové vody a do kalového hospodářství.  

Na provozních objektech třídírna Pc + Pb, NZ a DR jsou navíc instalovány 

průmyslové vysavače typu BRIEDEN, které jsou využívány k odsávání uhelného prachu 

usazovanému na podlahách nebo strojních zařízeních. Odsávaný uhelný prach je 

vzduchovým potrubím přiváděn do vzdušného cyklonu, ve kterém dochází k jeho 

oddělování od vzduchu. Zachycený prach je smáčen a sváděn potrubím do sběrných 

kalových nádrží. Funkci vzdušného cyklonu uvádí Vidlář (1984) a Fries (2007). [1], [4] 

Mezi zdroje kalových vod jsou zahrnuty i průsakové vody z podzemních objektů.  

Odprašovací zařízení na zachycování uhelného prachu sestávají z odsávacího 

nástavce, klapky na regulaci množství odsávaného prachu a dále z rozvodu odtahového 

vzduchového potrubí zaústěného do hladinového odlučovače s ventilátorem. Celkově je 

na technologických objektech ÚUK osazeno 43 ks hladinových odlučovačů různých typů. 

Odprašovací zařízení zajišťují odtah uhelného prachu hlavně z míst, kde dochází k úpravě 

uhlí, z míst přesypů, skluzů a tras pasových dopravníků. Každý hladinový odlučovač je 

napojen na zdroj užitkové vody, na kterou se uvnitř odlučovače váže přiváděný uhelný 

prach. Kalová voda se zachyceným uhelným prachem je poté odváděna gravitačním 

potrubím do sběrných nádrží umístěných na jednotlivých provozních objektech ÚUK. 

Z těchto nádrží byly kalové vody dále přečerpávány do směšovací jímky na prádle. Ve 

směšovací jímce se tak soustřeďovaly veškeré kalové vznikající na ÚUK včetně provozu 

HMGD. Ze směšovací jímky o objemu 120 m
3
 byly kalové vody přečerpávány na odkaliště 

Saxonie viz Obrázek č. 3. Pro přečerpávání bylo používáno čerpadlo dávající výkon 
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Q = 80 l · s
-1 

při výšce H = 65 m a výtlačné potrubí z PE o DN 200 mm, které mělo délku 

3,62 km.  

 

Obrázek č. 3: Odkaliště Saxonie, rok 2010,  

Zdroj: www.mapy.cz, upravil autor 

 

Před zahájením čerpání kalů byla minimální úroveň dna zbytkové jámy Saxonie 

na kótě +200 m n. m. Původní povolená max. kóta hladiny byla stanovena na +240 m n. m. 

Plocha odkaliště by při této úrovni činila cca 34 ha. Později bylo povoleno zvýšit úroveň 

maximální hladiny o 5 m tj. na úroveň +245 m n. m. Území odkaliště má oválný tvar 

blížící se obdélníku se stranami cca 950 x 300 m. Odkaliště bylo projektováno jako 

oběhové, s plně uzavřenou recirkulací odsazené vody a s trvalým uložením sedimentu. 

http://www.mapy.cz/
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V obdobích úplného provozování prádla byly na odkaliště Saxonie čerpány technologické 

vody v průměrném množství 180 000 m
3
 za měsíc.  

 

Výtlačný řad z ČS na prádle byl zaústěn do severní části odkaliště, aby bylo 

dosaženo co nejdelší vzdálenosti pro sedimentaci kalů. Na protější jižní straně byl 

přehrazen prostor odkaliště dělící hrázkou, za kterou se vytvořila čerpací jímka. V prostoru 

čerpací jímky bylo na pontonu umístěno čerpadlo o výkonu Q = 95 l · s
-1

 při výšce 

H = 95 m, kterým se dodávala odsazená voda zpět do 18ti akumulačních jímek o celkovém 

objemu 144 m
3
 umístěných v objektu prádla nebo do dešťové zdrže.  

Objekt dešťové zdrže byl využíván i jako místo zdroje povrchové vody pro potřeby 

technologického procesu úpravy uhlí. Do dešťové zdrže bylo možné doplňovat gravitačně 

vodu jednak z kanálu společnosti United Energy a.s. (nadbytečná voda z chladicích věží) 

nebo přivádět užitkovou vodu ze zdroje „3A“ jímž se označovalo místo odběru povrchové 

vody z řadu Průmyslového vodovodu Nechranice (dále také jen PVN) jež provozuje 

Povodí Ohře s.p. PVN tvoří dva gravitační řady užitkové vody každý o profilu 

DN 1200 mm a délce cca 21 km, které byly vybudovány pro potřeby zásobení průmyslu 

v mostecké a chomutovské oblasti povrchovou vodou čerpanou z vodního díla Nechranice. 

Zdroj „3A“ je zároveň zdrojem užitkové vody pro požární rozvod v areálu ÚUK. Méně 

využívanou možností zdroje vody byla srážková voda čerpaná z ČS pod Hutním potokem. 

3.1 Důvody změny systému kalového hospodářství 

Jak již bylo v úvodu uvedeno, přistoupilo vedení společnosti Litvínovská 

uhelná a.s. v roce 2010 k rozhodnutí ukončit provozování odkaliště Saxonie a zároveň 

nově řešit systém kalového hospodářství. Spolu s kalovým hospodářstvím bylo záměrem 

řešit i opuštění provozních objektů prádlo, mezistavba a třídírna neboli objektů 

„před kolejištěm“ a vytvořit za ně omezenou náhradu v prostoru „za kolejištěm“ tj. 

u objektů drtírny, nakládacího zásobníku a hlubinného zásobníku viz Obrázek č. 2. 

Důvody, které vedení společnosti přiměly k přijetí rozhodnutí o ukončení provozu 

odkaliště Saxonie byly následující: 

1. legislativa, 

2. revitalizace území, 

3. nákladovost. 
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Legislativním důvodem byl hlavně zákon č. 157/2009 Sb., o těžebních odpadech, 

[5], který stanovoval povinnosti pro provozování úložných míst pro ukládání těžebního 

odpadu včetně odkališť. Pro provozovatele úložných míst provozovaných ke dni 1. 8. 2009 

(den nabytí účinnosti zákona) stanovil zákon v § 3, 4, 5, 8, 13 a 23 mj. následující 

požadavky: 

- přijmout opatření vedoucí k předcházení nepříznivým účinkům na lidské zdraví 

a životní prostředí způsobeným nakládáním s těžebním odpadem nebo k nejvyššímu 

možnému omezení takových vlivů během provozu úložného místa i po ukončení jeho 

provozu, včetně prevence závažných nehod způsobených provozem tohoto místa 

a omezení negativních důsledků případné závažné nehody na lidské zdraví a životní 

prostředí, 

- vypracovat plán pro nakládání s těžebním odpadem za účelem minimalizace vzniku 

těžebního odpadu, jeho zpracování, využití a odstraňování a požádat o schválení 

plánu obvodní báňský úřad, 

- podat žádost na obvodní báňský úřad o zařazení odkaliště do kategorie I nebo II 

dle posudku zpracovaného pověřenou osobou,  

- podat na obvodní báňský úřad žádost o povolení provozu úložného místa 

nejpozději do 30. dubna 2012; mimo obecných náležitostí žádosti musí žadatel 

připojit i další stanovené doklady např. schválený plán pro nakládání s těžebním 

odpadem, rozhodnutí o stanovení dobývacího území, manipulační řád odkaliště, 

vyhodnocení možnosti tvorby průsaků, včetně obsahu znečišťujících látek 

ve výluzích a jejich pH, a to během provozu i po ukončení provozu úložného místa, 

a určení vodní bilance, havarijní plán, 

- v předstihu vytvářet rezervu finančních prostředků na činnosti související 

s nakládáním s těžebním odpadem,  

- prostor úložného místa ohradit nebo jinak zabezpečit proti vstupu nepovolaných 

osob,  

- zajistit plnění obecných požadavků dle ustanovení § 3 ode dne 1. srpna 2009 

a plnění ostatních ustanovení ode dne 1. května 2012, kromě ustanovení týkajících 

se rezervy finančních prostředků podle § 13, která musí být plněna nejpozději 

ode dne 1. května 2014. [5]  
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Na základě čl. II zákona č. 168/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., 

o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů [6] bylo do zákona 

č. 157/2009 Sb., o těžebních odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zavedeno přechodné 

ustanovení:  

„Do 1. ledna 2015 mohou úložná místa pro ukládání odpadů vznikajících při těžbě 

a úpravě radioaktivních nerostů splňovat požadavky podle dosavadní právní úpravy.“ 

 

Zajištění všech stanovených povinností vyplývajících ze zákona č. 157/2009 Sb. 

pro provoz odkaliště Saxonie i po 1. květnu 2012 by pro organizaci znamenalo vynaložení 

nemalých finančních prostředků. Současně by musely být vynaloženy další prostředky 

na vytvoření finanční rezervy na následnou sanaci po ukončení provozu odkaliště. 

Vzhledem k omezené životnosti lomu ČSA (vyuhlení se předpokládá okolo roku 2022) by 

vynaložení potřebných finančních prostředků po ekonomické stránce neodpovídalo přínosu 

vyplývajícímu z provozování odkaliště Saxonie.  

Dalším důležitým důvodem pro rozhodnutí o ukončení provozu odkaliště byla 

možnost zařazení sanace odkaliště Saxonie do seznamu projektů, u kterých může dojít 

k odstranění ekologických škod v rámci revitalizace území poškozených těžbou hnědého 

uhlí v Ústeckém a Karlovarském kraji z tzv. 15 ekomiliard. Tento záměr se nakonec 

podařil, ale pro uskutečnění akce „Sanace a rekultivace odkaliště Saxonie“ bylo nutné 

ukončit činnost odkaliště co nejdříve a prostor předat k zahájení realizace. 

Třetím důvodem byl požadavek na snížení nákladovosti výroby jednotlivých druhů 

uhlí. Za tímto účelem bylo záměrem ukončit do roku 2012 provoz zařízení na úpravu uhlí 

v objektech prádlo, mezistavba a třídírna, a následně v nich provést likvidaci technologie 

a veškerého zařízení za účelem případného odprodeje a ukončit platby za nájem objektů.  
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4. Varianty řešení kalového hospodářství nahrazujících původní 
systém a analýza variantních řešení 

V souvislosti s přijetím rozhodnutí o ukončení provozu odkaliště Saxonie bylo 

nutno řešit nejenom kalové hospodářství, tzn. nový způsob soustřeďování kalových vod 

z jednotlivých provozů, jejich čištění, úpravu, recirkulaci, odstranění nebo zpracování kalů, 

ale i zajištění potřeby užitkové vody pro provozované technologické procesy úpravy uhlí 

včetně potřeby vody pro provoz hladinových odlučovačů. Praní uhlí bude postupně 

utlumováno a po roce 2012 se již praní nepředpokládá. Současně s vodohospodářským 

řešením bylo nutno řešit technické úpravy strojní technologie v objektech hlubinných 

zásobníků, drtírny a nakládacího zásobníku tak, aby bylo možné dle záměru postupně 

opustit technologické objekty třídírny, mezistavby a prádla.  

4.1 Vstupní požadavky na řešení 

Zadavatelem byly stanoveny podmínky, které měly být při zpracování variant 

akceptovány. Jednalo se o požadavek na provádění stavby na pozemcích společnosti 

Litvínovské uhelné a.s. případně na pozemcích ve vlastnictví ostatních členů skupiny 

Czech Coal. Řešení úprav mělo být prováděno v technologických objektech úpravny uhlí, 

případně v areálech HMGD nebo úpravny důlních vod ČSA-JŠ (ÚDV ČSA-JŠ). 

Při realizaci stavby nedojde ke změně stávajících ochranných pásem, bude zajištěno 

zneškodňování odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech [7], a v průběhu 

stavebních úprav nedojde k poškození nebo kácení vzrostlých dřevin. Navrhovaná řešení 

zpracovat ve variantách. 

4.2 Navrhované varianty 

Při zpracovávání řešení byly navrhovány celkem tři varianty: 

varianta A - Pomocná čerpací stanice 2 v lomu ČSA (PČS 2 ČSA), 

varianta B - Úpravna důlních vod ČSA-JŠ (ÚDV ČSA-JŠ), 

varianta C - Kalolisy. 

 

Stručný popis navrhovaných variant a jejich posouzení: 

varianta A - PČS 2 ČSA, podstatou varianty bylo odvádění kalových vod vznikajících 

na ÚUK do prostoru pomocné čerpací stanice 2 v lomu ČSA, která by byla provozována 
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obdobně jako odkaliště. Kalové vody z ÚUK by byly přiváděny do retenčního prostoru, ve 

kterém by docházelo k sedimentaci nerozpuštěných látek. Odsazené vody by přepadem 

odtékaly do prostoru čerpací jímky PČS 2 ČSA, ze které je zajišťováno přečerpávání 

důlních vod na ÚDV ČSA-JŠ. Jako náhrada za směšovací jímku v objektu prádlo by byla 

vedle hlubinného zásobníku vybudována nová směšovací jímka pro kalové vody z ÚUK. 

Jímka by byla dvoukomorová o vnitřních rozměrech 8 x 10 m a o užitném objemu 100 m
3
 

kalových vod. Do směšovací jímky by byly přesměrovány kalové vody z objektů, které by 

měly provozovány i po roce 2012 tj. objekty HZ, DR a NZ. Pro čerpání by se využily 

čerpadla přemístěná z objektu prádlo. Pro odvádění kalových vod z nové směšovací jímky 

do prostoru HMGD by byl použit nový výtlačný řad DN 300 mm. Kalové vody vznikající 

na HMGD společně s kalovými vodami přiváděnými z ÚUK by byly do prostoru PČS 2 

ČSA sváděny gravitačně kanalizačním potrubím a zčásti po povrchu. Potřeba užitkové 

vody pro zařízení v objektech ÚUK by byla zajišťována z Nového zdroje užitkové vody 

(NZUV), který by odebíral povrchovou vodu z řeky Bíliny. Jako výtlačný řad by bylo 

možno využít stávající potrubní řad kalové vody DN 150 mm, kterým se přiváděly kalové 

vody z HMGD na ÚUK. Potrubí kalovodního řadu je však vedeno po povrchu a pro nové 

využití by jej bylo nutno v celé délce zajistit proti zamrznutí a dále by muselo být 

prodlouženo o cca 200 m a zaústěno do dešťové zdrže. Náklady na realizaci byly 

odhadovány ve výši 68 mil. Kč. 

 

VÝHODY: využití potrubí stávajícího řadu kalové vody z HMGD na ÚUK, využití 

čerpadel z objektu prádlo 

NEVÝHODY: zajištění potrubí technologické vody z HMGD na ÚUK proti zamrznutí, 

produkce kalových vod by mohla být nepřiměřenou zátěží při čerpání důlních vod 

přitékajících do prostoru PČS 2 ČSA hlavně v období zvýšených přítoků a v zimním 

období; výstavba nového řadu kalové vody z ÚUK na HMGD by musela být částečně 

prováděna po pozemcích cizích vlastníků; z legislativního pohledu by bylo nutné 

dle požadavku § 40 odstavce 4) horního zákona [8] „k vypouštění jiných vod do důlních 

vod zajistit povolení vodoprávního úřadu [9] vydaného po dohodě s obvodním báňským 

úřadem“; v případě provozování retenčního prostoru u PČS 2 ČSA jako odkaliště by 

ze strany báňského úřadu mohly být vzneseny požadavky na splnění podmínek zákona 

č. 157/2009 Sb. [5] viz  část 2. písmeno d); varianta neumožňuje opětovné využití 
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odsazené vody pro potřeby ÚUK, není umožněna recirkulace; z pohledu životního 

prostředí by se jednalo o vznik dalšího místa na ukládání hnědouhelných kalů, další využití 

sedimentů z kalových vod by bylo podmíněné mírou znečištění balastními látkami. 

 

varianta B - ÚDV ČSA-JŠ, kalové vody z drtírny, nakládacího zásobníku a hlubinného 

zásobníku by byly sváděny do dešťové zdrže a odtud čerpány novým výtlačným řadem 

DN 160 mm a délce 800 m do nově vybudované směšovací jímky umístěné vedle 

hlubinného zásobníku. Ze směšovací jímky by byly kalové vody čerpány novým 

výtlačným řadem DN 300 mm a délky 2250 m do sedimentačních nádrží v blízkosti 

ÚDV ČSA-JŠ, ze kterých by po částečné sedimentaci odtékaly na ÚDV ČSA-JŠ. 

Do sedimentačních nádrží jsou načerpávány důlní vody z lomu ČSA, po sedimentaci 

hrubých nečistot přepadají na ÚDV ČSA-JŠ, kde je zajišťována jejich úprava 

před vypouštěním do veřejné vodoteče. Kalové vody vznikající na HMGD by již nebyly 

čerpány na ÚUK do objektu prádlo, ale byly by stejně jako ve variantě A odváděny 

do jímky PČS 2 ČSA a odtud spolu s důlními vodami z HČS ČSA čerpány na ÚDV ČSA-

JŠ. Užitková voda by byla přiváděna z NZUV stejně jako ve variantě A. Odhadované 

náklady na realizaci byly ve výši 66 mil. Kč. 

 

VÝHODY: pro kalové vody z ÚUK a důlní vody z lomu ČSA by bylo využíváno stávající 

zařízení na strojní odvodňování kalů umístěné na ÚDV ČSA-JŠ.  

NEVÝHODY: trasu nového potrubního řadu kalové vody DN 300 mm na ÚDV ČSA-JŠ 

by bylo nutno vést z části po pozemcích cizích vlastníků; vysoké náklady na vedení potrubí 

protlakem pod stávajícím kolejištěm; v obdobích zvýšených přítoků do prostoru lomu 

dochází ke zvýšení čerpání vod z lomu na ÚDV ČSA-JŠ, která by tak nemusela zvládat 

produkci kalových vod; z legislativního pohledu by bylo nutné dle požadavku § 40 

odstavce 4) horního zákona [8] „k vypouštění jiných vod do důlních vod zajistit povolení 

vodoprávního úřadu [9] vydaného po dohodě s obvodním báňským úřadem“; zajištění 

potrubí užitkové z NZUV na ÚUK proti zamrznutí viz varianta A, varianta neumožňuje 

opětovné využití odsazené vody pro potřeby ÚUK, není umožněna recirkulace; není možné 

další využití sedimentovaného kalu z důvodu jeho znehodnocení sedimenty z důlních vod. 
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Varianta C – kalolisy, při této variantě by bylo využíváno objektu prádla, kde by byly 

ponechány původní vodohospodářské objekty tj. směšovací jímka, akumulační nádrže 

na užitkovou vodu a dále akumulační nádrž se zesilovací stanicí vody pro koupání 

zaměstnanců. Kalové vody ze směšovací jímky by byly odváděny do dešťové zdrže, kde 

by docházelo k jejich čiření, kal z dešťové zdrže by byl zahušťován v zahušťovacích 

nádržích a poté odváděn na zpracování do dvou kalolisů umístěných v prostoru prádla. 

Odsazená voda z dešťové zdrže by byla opětně zdrojem technologické vody. Náklady 

na realizaci byly předpokládaly ve výši 24 mil. Kč. 

 

VÝHODY: varianta C využívá většinu původního vodohospodářského řešení kalového 

hospodářství; provoz nového kalového hospodářství ÚUK není vázán na provoz PČS 2 

ČSA ani na ÚDV ČSA-JŠ; varianta umožňuje recirkulaci vody; odvodněný kal může být 

dále využíván do topných směsí; veškeré strojní úpravy mohou být prováděny v areálu 

ÚUK bez nutnosti souhlasů a stanovisek vlastníků cizích pozemků, není nutno realizovat 

NZUV. 

NEVÝHODY: neodpovídá záměru na opuštění objektu prádla a jeho předání. 

 

Přehled o rozmístění objektů souvisejících s jednotlivými variantami je pro názornost 

uveden na Obrázek č. 4. 
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Obrázek č. 4: Přehled rozmístění dotčených objektů v předmětném území 

Zdroj: www.mapy.cz, upravil autor 

 

4.3 Analýza variant  

Při posuzování výhod a nevýhod jednotlivých variant řešení změny systému kalového 

hospodářství bylo zřejmé, že varianta A i B řeší změnu kalového hospodářství a také 

odpovídají záměru na postupné opuštění provozních objektů PR, MEZ a TŘ. Varianta B 

oproti variantě A řeší zpracování kalů na kalolisech ÚDV ČSA-JŠ. Největší položkou 

variant A i B (téměř 42 resp. 40 mil. Kč) činí vytvoření náhrady za směšovací jímku včetně 

výtlačných řadů a dále úpravy na dešťové zdrži (11,3 mil. Kč). Nevýhodou variant A i B je 

možné ovlivnění provozování čerpacích stanic v lomu ČSA, dále není jasné stanovisko 

vodoprávního úřadu a obvodního báňského úřadu k vypouštění jiných vod do důlních vod. 

http://www.mapy.cz/
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Pokud by vodoprávní úřad dospěl k názoru, že přidáním kalových vod z ÚUK do důlních 

vod se již nebude jednat o důlní vody, ale o vody odpadní přinesla by tato změna nejen 

nutnost změny vodoprávního povolení pro vypouštění vod z ÚDV ČSA-JŠ do veřejné 

vodoteče, ale hlavně dle vodního zákona [9] zpoplatnění za vypouštění odpadních vod. 

Jednoznačně nejucelenější řešení systému kalového hospodářství nabízí varianta C, která 

vychází z využití stávajících vodohospodářská zařízení v objektu prádla, ke kterým by byla 

instalována nová technologie strojního odvodňování kalů. Dalším přínosem této varianty 

by bylo využití filtračních koláčů z produkce kalolisů do výroby topných a průmyslových 

směsí. Varianta naopak nesplňuje záměr na opuštění objektů „před kolejištěm“. 

Náklady na provedení rekonstrukce provozních objektů „za kolejištěm“ (HZ, DR a NZ) 

v rozsahu tak, aby mohly být dle záměru postupně opuštěny objekty „před kolejištěm“ 

(PR, MEZ a TŘ) byly odhadnuty ve výši 106 respektive 114 mil. Kč. Údaje 

o odhadovaných nákladech uvádí Cek (2010). [10] 

Očekávané přínosy z opuštění objektů „před kolejištěm“ a provozování objektů pouze 

„za kolejištěm“ byly znovu posouzeny s výše uvedenými zjištěnými náklady. Výsledkem 

bylo přehodnocení záměru a provoz objektů „před kolejištěm“ byl zachován. K tomuto 

rozhodnutí přispěla i zvýšená poptávka po tříděných druzích na trhu s hnědým uhlím.  

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto řešit systém kalového hospodářství v rozsahu 

popsané varianty C. 
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5. Popis přijaté varianty a průběh realizace 

Přijatá varianta je založena na strojním odvodňování kalových vod s použitím 

kalolisů. Strojní odvodňování je rychlejší a účinnější způsob odvodňování než přirozené 

odvodňování například na kalových polích. [11] Kalolisy se používají při odvodňování 

velmi jemných tuhých částic. Používají se dva typy komorový a membránový. 

U komorového kalolisu jsou použity filtrační desky, které mezi sebou vytvářejí filtrační 

komory. Počet desek a jejich velikost se volí podle požadované filtrační plochy. Desky 

mají mírně prohloubený tvar s vytvořeným drenážním systémem a jsou povlečené 

do filtračních plachetek. Schematický řez komorovým kalolisem uvádí Vidlář (1984). [1] 

Při plnění kalolisu je vstupní suspenze dodávána do všech komor. Za zvyšujícího tlaku 

dochází v komorách k filtraci, při které se zachytávají pevné částice na plachetkách 

a postupně vytvářejí filtrační vrstvu, současně kapalná váze prochází plachetkami a je 

odváděna mimo kalolis. Po určité době maximálního tlaku je dosaženo požadované úrovně 

odvodnění vytvořené filtrační vrstvy označované jako filtrační koláč. Po poklesu tlaku 

a rozevření desek vypadává filtrační koláč mimo kalolis.  

Na Obrázek č. 5. je zobrazen komorový kalolis s popisem jeho jednotlivých částí. [12] 

 

1. Rám kalolisu  

2. Svorník rámu 

3. Filtrační deska 

4. Filtrační plachetka 

5. Hydraulická pumpa 

6. Hydraulický válec 

7. Noha kalolisu 

8. Přívod suspenze k odvodnění 

9. Výstup filtrátu 

10. Okapová plata 

11. Žlab pro sběr filtrátu 

12. Příruba pro odvod filtrátu 

13. Úchyty pro manipulaci 

 

Obrázek č. 5: Komorový kalolis s popisem jednotlivých částí 

Zdroj: www.envites.cz 

Uváděnou filtraci Nováček (2000) popisuje jako proces, při kterém dochází 

k oddělení tuhé fáze od fáze kapalné průtokem kapalné fáze přes pórovitou (děrovanou) 
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přepážku. [13] Dále Nováček (2000) rozděluje proces filtrace podle charakteru přepážky 

na několik typů, jedním z nich je filtrace s tvorbou filtračního koláče. Na stranách č. 44-47 

[13] pak předkládá teoretické poznatky o tomto procesu filtrace. Kalolisy jsou zařízením, 

kde probíhá filtrace s tvorbou filtračního koláče. Při provádění tlakové filtrace na 

kalolisech je hlavním požadavkem dosažení maximální sušiny v pevné fázi za současného 

dosažení čistoty kapalné fáze. [11] V daném případě je u filtračních koláčů předpokládáno 

dosažení obsahu sušiny na úrovni 50 %.  

5.1 Popis technologie 

V budově prádla vznikl po odstranění dvou pracích systémů na podlaží +10,0 m 

a +11,8 m uvolněný prostor, do kterého byly nainstalované dvě linky bezodpadového 

kalového hospodářství – kalolisy. Obě linky pracují nezávisle jedna na druhé. Technologie 

je provozována s recirkulací odsazené vody. Technologické zařízení linek dodala 

a instalovala společnost ENVITES, spol. s r.o. Na linkách, jsou zpracovávány veškeré 

vyprodukované kalové vody vznikající v prostoru ÚUK a provozu HMGD včetně 

průsakových spodních vod soustředěné ve směšovací jímce v objektu prádlo.  

Technologie linek je možno rozdělit na část, kde dochází k čiření mourových vod 

a zahušťování kalů a na část, kde je prováděno strojní odvodnění kalů. Při čiření 

a zahušťování kalů dochází k chemické úpravě a gravitačně mechanickému způsobu 

zahuštění kalů [11] u přiváděných kalových vod. Současně s oddělováním kalových částic 

přepadávají odsazené vody do sběrných žlabů, ze kterých jsou odváděny do akumulačních 

jímek k opětovnému použití. V části strojního odvodňování kalů je na kalolisech [1], [11] 

[12], [13] zajišťováno odvodnění kalů na úroveň obsahu sušiny cca 50 % čímž je dosaženo 

kalu v rypném stavu. Výsledným produktem kalolisů je filtrační koláč, který je 

usměrňován na pásový dopravník umístěný pod nimi (podlaží +6,0 m) a odváděn 

k dalšímu využití. Instalované zařízení bezodpadového hospodářství je uvnitř budovy ještě 

obestavěno vnitřní vestavbou, která je na rozdíl od ostatního prostoru v objektu samostatně 

vytápěna.  

Zařízení pro čištění mourových vod a odvodňování kalů sestává z flokulačních 

komor, lamelových usazováků, zahušťováků kalu, přečerpávacích a plnicích čerpadel, 

kalolisů, stávajícího pásového dopravníku, pochůzných ocelových konstrukcí a potrubního 

propojení včetně tlumičů pulsací.  
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Ze směšovací jímky jsou kalové vody čerpány na dvě stejné linky bezodpadového 

kalového hospodářství, pro rozlišení jsou označené písmeny A a B. Celý proces zpracování 

kalových vod je zobrazen na technologickém schématu viz Obrázek č. 6. [14] 

Kalová voda přiváděná na linku A je čerpána do flokulační komory U101.1, vybavené 

pomaluběžným míchadlem. Před vstupem kalové vody do flokulační komory je 

do přívodního potrubí dávkován čerpadlem U103.2 polymerní flokulant připravovaný 

v celoplastové dvoukomorové rozmíchávací nádrži U103.1. Kalová voda přiváděná 

na linku B je obdobným způsobem čerpána do flokulační komory U102.1 a flokulant 

dávkován do přívodního potrubí čerpadlem U103.3. Výkon čerpadel kalové vody 

u směšovací jímky je řízen dle průtokoměru FC 01 (FC02). Ve flokulačních komorách 

dochází k míchání kalové vody s flokulantem a k tvorbě vloček.  

Z flokulačních komor U101.1 a U102.1 přetéká vyvločkovaná kalová voda vrchem 

do lamelových usazováků U101.6 a U102.6. Zde dochází k postupnému oddělování 

kalových částic, které klesají ke dnu, zatímco odsazená čistá voda přepadá přes přelivné 

hrany do sběrných žlabů a pokračuje potrubím z lamelových usazováků do jímek čisté 

vody.  

Kal z lamelového usazováku U101.6 a U102.6 je v periodických časových 

intervalech odtahován přes automatické armatury čerpadlem U101.4 a U102.4 

do zahušťováků kalu U101.7 a U102.7. [14] Kal je do zahušťovacích nádrží přiváděn shora 

do středového uklidňovacího válce, ve kterém kalové částice klesají ke dnu. Zatímco se kal 

usazuje ve spodní části nádrže odsazená voda protiproudně stoupá k přelivovému žlabu 

na obvodovém plášti nádrže a sběrným potrubím je odváděna do směšovací jímky. [12] 

Ve spodní části zahušťováku kalu se otáčí pozvolna svislý rošt příhradového míchadla 

a prořezáváním kalu uvolňuje kalovou vodu k hladině. Ramena příhradového míchadla, 

pohybujícího se nad dnem jsou opatřena soustavou šikmých radlic pro posun kalu 

do středové části opatřené výstupními hrdly. [12] Kal ze zahušťováku kalu U101.7 

a U102.7 je čerpán plnícím čerpadlem U101.5 a U102.5 do kalolisu U101.2 a U102.2. 

Pro tlumení rázů v potrubí je na výtlaku do kalolisu osazen vzdušník U101.3 a U102.3 

s čidlem tlaku. Otáčky plnících čerpadel jsou řízeny v závislosti na tlaku v odpovídajícím 

kalolisu. [14] 
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Obrázek č. 6: Technologické schéma strojního odvodňování kalů – část s linkou A 

Zdroj: projektová dokumentace BPO 
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V kalolisech dochází během plnění suspenzí k odvodu filtrátu gravitačním potrubím 

do akumulačních jímek čisté vody. Během filtračního cyklu vznikne z pevných částic mezi 

jednotlivými deskami kalolisů opatřenými textilními plachetkami, filtrační koláč ve tvaru 

desky o rozměru 800 x 800 mm. Každý kalolis obsahuje 50 ks filtračních desek. Na konci 

filtračního cyklu probíhá uvolnění desek a jejich rozřazování. Při tom dochází 

k vypadávání filtračních koláčů do výsypky, která usměrňuje vypadávání na stávající 

pásový dopravník U28 pod kalolisem. Pásovým dopravníkem jsou filtrační koláče 

dopravovány k dalšímu využití při výrobě topných směsí. Seznam a specifikace 

instalovaných strojů a zařízení strojního odvodňování kalů je uveden v Tabulka č. 2. 

Cyklus plnění a filtrace kalolisu je zajišťován v automatickém režimu. Na konci 

filtrace je však nutná přítomnost obsluhy pro kontrolu vyprázdnění filtračních desek. 

Znázornění činnosti kalolisu v průběhu provádění filtračních cyklů je uvedeno na Obrázek 

č. 7. [12] 

Během provozu bezodpadové technologie nelze vyloučit situaci, kdy vznikne stav 

s nadbytkem kalových vod z důvodu nadměrných srážek nebo z důvodu poruchy na jedné 

z linek. V takovém případě mohou být kalové vody odváděny do původní sedimentační 

nádrže typu DORR. [13] Po opadnutí nadměrných srážek nebo po opravě je možno kalové 

vody z nádrže DORR odčerpat zpět do směšovací jímky. 

Dále může nastat situace s nadbytkem čisté vody. V takovém případě je možné ji 

odvádět čerpáním nebo gravitačně do dešťové zdrže nebo do Hutního potoka. 
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Tabulka č. 2: Specifikace strojů a zařízení 

Zdroj: projektová dokumentace BPO 

pořadové 

číslo 

provozní 

označení 
název, popis 

počet 

ks 

hmotnost 

[kg] 

1 U101.1 

U102.1 

FLOKULAČNÍ KOMORA 2 Zařízení  

Otevřená válcová nádrž s míchadlem včetně lávky a žebříku 2500 

D = 2500 mm, H = 5150 mm, V = 13,7 m3  Provozní 

materiál: ocel tř. 11       lávka: Fe/Zn 17500 

2 U101.2 KALOLIS 2 Zařízení  

U102.2 K 800/60 otevřený komorový kalolis s hydraulickým 

uzavíráním, s mechanickým odtahem desek 

5450 

  rozměr filtračních desek: 800x800 mm   

  materiál filtračních desek: polypropylen Provozní 

  materiál rámu kalolisu: uhlíková ocel opatřená nátěrem 6400 

  filtrační plocha = 52 m2, filtrační objem = 588 dm3    

  maximální plnicí tlak: 1,5 MPa při 23 C   

3 U101.3 VZDUŠNÍK 2 Zařízení  

U102.3 Zásobní tlaková nádoba na vyrovnání rázů v potrubí 65 

  D = 500 mm, H = 900 mm, V = 150 dm3, Pmax = 1,6 MPa Provozní 

  Materiál: ocel tř. 11 opatřená nátěrem 215 

4 U101.4 

U102.4 

ČERPADLO KALU 2 Zařízení  

Horizontální odstředivé čerpadlo, H = 15 m, Q = 9 m3·h-1,  

P = 1,1 kW 

75 

5 U101.5 

U102.5 

PLNÍCÍ ČERPADLO 2 Zařízení  

Hadicové čerpadlo, Pmax =  1,6 bar, Qmax =  5 m3·h-1, 

 P = 7,5 kW 

850 

6 U101.6 

U102.6 

LAMELOVÝ USAZOVÁK 2 Zařízení  

Otevřená nádrž s lamelovou vestavbou  6720 

L = 6710 mm, H = 3970 mm, Š = 3300 mm, V = 42 m3  Provozní 

materiál: ocel tř. 11           lávka: Fe/Zn 49000 

7 U101.7 

U102.7 

ZAHUŠŤOVÁK KALU 2 Zařízení 

Otevřená válcová nádrž s míchadlem včetně lávky a žebříku 4800 

D = 3000 mm, H = 5230 mm, V = 21 m3 Provozní 

materiál: ocel tř. 11            lávka: Fe/Zn 27500 

8 U103.1 

U103.4 

ROZMÍCHÁVACÍ NÁDRŽ SE ŠNEKOVÝM 

PODAVAČEM 
1 Zařízení  

Celoplastová nádrž s míchadly a dávkovačem 350 

Š = 1300 mm, H = 2180 mm, D = 2800 mm, V = 2x2 m3  Provozní 

materiál: PP 4350 

9 U103.2 
U103.3 

DÁVKOVACÍ ČERPADLO 2 Zařízení  

Elektro-membránové čerpadlo, Pmax = 4 bar, Q = 150 l·h-1,  

P = 60 W 

12 

10 U28 PÁSOVÝ DOPRAVNÍK 1 stávající 

Pásový dopravník na dopravu filtračního koláče 
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Obrázek č. 7: Filtrační cykly kalolisu včetně jejich popisu,  

Zdroj: www.envites.cz 

 

5.2 Podmínky a realizace stavby 

Na základě studie [10] bylo zpracováno zadání a na rozhraní července a srpna 2011 

bylo spuštěno poptávkové řízení na zhotovitele akce „Kalové hospodářství LUAS ÚU -

 bezodpadová technologie“. V zadání byly stanoveny konkrétní požadavky na řešení akce. 

Ze zásadních požadavků uvádím: 

 Řešit likvidaci kalových vod, které vznikají při technologické úpravě pomocí uzavřené, 

bezodpadové technologie (kalolisy) přímo v objektu prádla.  

http://www.envites.cz/
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 Maximálně využít stávající zařízení. Doplnění technologie v nezbytné míře tak, aby 

vzniklo maximálně spolehlivé a funkční zařízení pro likvidaci kalových vod 

vznikajících v množství cca 5300 m
3
·den

-1
 (160 000 m

3
·měsíc

-1
). 

 Postupně bude toto množství klesat až na cca 1 720 m
3
·den

-1
. 

 Likvidaci kalových vod řešit komplexně (na klíč).  

 Čerpání kalů na odkaliště musí být ukončeno k 30. 6. 2012. 

 Provoz Prádla bude ukončen k 31. 12. 2011. 

 Doplňování ztrát řešit jednak průsakovou vodou v objektu „Prádlo“ v množství 

160 l·min
-1

 tj. cca 230 m
3
·den

-1
, případně doplněním ze zdroje 3A v množství cca 10 až 

15 m
3
·den

-1
. 

 Čiření doporučujeme provádět v dešťové zdrži. K čiření je nutno použít flokulant, který 

nebude mít negativní dopad na konečný kal, a který bude odváděn do produktu (uhlí). 

 Pro odvodnění kalu použít dva komorové kalolisy. Provoz kalolisu šaržovitý. Obsluha 

bude přítomna fázi vyprazdňování kalolisu, ostatní chod jednotky bez potřeby obsluhy.  

 

Nabídku do poptávkového řízení poslalo 5 společností. Vybrána byla nabídka 

společnosti BPO spol. s r.o. Dodávku kalolisů a souvisejících strojních zařízení byla 

v rámci subdodávky zajištěna společností ENVITES, spol. s r.o.  

Vlastní realizaci bezodpadové technologie předcházelo zpracování projektové 

dokumentace. V dokumentaci již byla zohledněna odsouhlasená změna v umístění procesu 

čiření kalových vod spolu s kalolisy v objektu prádla oproti původnímu záměru umístění 

čiření v dešťové zdrži. Z důvodů předpokládaného snížení množství kalových vod, ale i 

snížení nákladů byly instalovány dva komorové kalolisy typu K 800/60 s 50 ks filtračních 

desek o rozměrech 800 x 800 mm. Předpokládaný konstantní výkon jedné sestavy byl 

navrhován v množství cca 31 l · s
-1

 kalových vod. V návaznosti k tomu se předpokládalo, 

že jedna sestava zpracuje produkci kalových vod v množství 1720 m
3
 za cca 16 hodin 

provozu. Požadované maximální množství 5300 m
3 

. den
-1

 měly být schopny zpracovat obě 

sestavy za cca 24 hodin. Konstantní průtok 31 l ·s
-1

 je zajišťován řídicím systémem, který 

ovládá měnič otáček čerpadel ve směšovací jímce v návaznosti na informace získávané 

z průtokoměru na přívodním kalovém potrubí.  

Realizace stavby probíhala od února do září roku 2012. Nejprve bylo započato 

s instalací ocelového roštu, protože stav železobetonové podlahy v objektu prádla by 
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vzhledem k značné hmotnosti nových zařízení nezaručoval spolehlivé přenesení nových 

zatížení. Nová technologie mohla být osazována až na ocelový rošt. Navážení částí 

technologie dovnitř objektu probíhalo v měsíci dubnu. Vzhledem k rozměrnosti 

jednotlivých částí technologie odvodňování kalů bylo nutno najít způsob jak je přemístit do 

objektu. Za tímto účelem byl ve stěně budovy vytvořen otvor, viz Obrázek č. 8, do něj se 

umístila ocelová konstrukce ve tvaru dvou „lyžin“, na které se osadily pojízdné „vozíky“. 

Pomocí autojeřábu bylo zařízení vyzvednuto a umístěno na vozíky, se kterými se následně 

odjelo dovnitř objektu, kdy byl již k dispozici mostový jeřáb, který zajistil konečné 

usazení. Po osazení všech částí technologie uvnitř objektu byl otvor uveden do původního 

stavu. 

 

Obrázek č. 8: Transport zařízení do objektu prádla otvorem ve stěně budovy,  

Foto: autor 16. 4. 2012 

 

Rozmístění jednotlivých částí technologie strojního odvodňování kalů je patrné 

z Obrázek č. 9. Po kompletaci všech částí a jejich zprovoznění byly linky v červenci 2012 

uvedeny do provozu. Konečnou fází stavby bylo obestavění celého nového zařízení 

a vytvoření vnitřní vestavby s možností samostatného vytápění viz Obrázek č. 10.  
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Obrázek č. 9: Uspořádání technologie na strojní odvodňování kalů v průběhu výstavby v objektu prádlo, 

Foto: autor 17. 5. 2012 

 

 

Obrázek č. 10: Vnitřní vestavba obestavěná okolo technologie strojního odvodňování kalů v objektu prádlo,  

Foto: autor 28. 4. 2014  
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6. Sanace a revitalizace území odkaliště Saxonie 

Jak již bylo uvedeno v části 2) písmenu d) podařilo se zařadit akci „Sanace a 

rekultivace odkaliště Saxonie“ mezi projekty k odstranění ekologických škod v rámci 

revitalizace území poškozených těžbou hnědého uhlí v Ústeckém a Karlovarském kraji. 

Dle projektového řešení zpracovaného VÚHU již v současné době dochází k postupné 

rekultivaci prostoru. V rámci technické části projektu bylo nejprve provedeno odčerpání 

akumulované vody z předmětného území. Na odkrytou plochu sedimentovaných částic 

nerozpuštěných látek je v současnosti prováděn návoz krycí vrstvy VEPů a následně bude 

navážena i zemina získaná odtěžením bočního svahu. V rámci návozu budou probíhat 

celoplošné terénní úpravy a zarovnání terénních nerovností. Součástí terénních úprav bude 

vytvoření zpevněné komunikace. V nejhlubší části sanovaného území bude vytvořen 

bezodtoký retenční prostor. Plocha retenčního prostoru je navrhována takovým způsobem, 

aby evaporace neboli výpar odpovídala srážkovému úhrnu. V rámci biologické rekultivace 

bude provedeno zatravnění se skupinovou výsadbou, s důrazem na funkci půdoochrannou 

a ekostabilizující. Na bezzásahových plochách s již existujícími vzrostlými porosty dřevin 

bude probíhat usměrňovaná sukcese. Na periodicky zaplavovaných územích bude na ploše 

cca 10 ha provedeno zatravnění travní směsí vhodnou do vlhčího prostředí a skupinová 

výsadba vlhkomilných rostlin na ploše 0,9 ha. Na ostatních plochách v rozsahu cca 26 ha 

bude opětně prováděno zatravnění jetelotravní směsí (22 ha) a v rámci skupinové výsadby 

dalších dřevin na ploše cca 4 ha budou vysazovány školkované sazenice stromů a keřů. 

Cena vzešlá z veřejné soutěže činí 18,2 mil. Kč, přičemž cena dle projektu dosahovala 

částky 140,9 mil. Kč. Realizaci akce provádí „Sdružení firem Saxonie“ [15]. Plánový stav 

po provedené sanaci a rekultivaci odkaliště Saxonie je zobrazen na Obrázek č. 11. Probíhají 

práce spočívající v návozu krycí vrstvy a vytváření přístupové komunikace v rámci 

technické části rekultivace ukazuje Obrázek č. 12 a Obrázek č. 13. 

V prostoru odkaliště Saxonie bylo během jeho provozování uloženo více 

než 2 miliony m
3
 sedimentů hnědouhelných kalů. Uložené hnědouhelné sedimenty mají 

vlastnosti, pro které by je bylo možné opětovně využít například přidáváním do výroby 

topných nebo průmyslových směsí. O obdobném využití černouhelných kalů z odkališť 

pojednává Hlavatá (2004) [16], ale také Grygárek (1997) [17]. V případě odkaliště Saxonie 

byla však upřednostněna možnost provedení revitalizace tohoto území. 
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Obrázek č. 11: Plánovaný stav odkaliště Saxonie po provedení sanačních a rekultivačních prací, 

Zdroj: dokumentace stavby Sanace a rekultivace odkaliště Saxonie 
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Obrázek č. 12: Odkaliště Saxonie - navážení krycí vrstvy, pohled od severu,  
Foto: autor 17. 7. 2014 

 

Obrázek č. 13: Odkaliště Saxonie – realizace příjezdové komunikace, pohled od jihu,  
Foto: autor 17. 7. 2014 
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7. Zhodnocení přijaté varianty 

Princip strojního odvodňování kalů, při kterém jsou používány kalolisy, je 

dlouhodobě používanou a osvědčenou metodou. [1], [11] Kalolisy jsou úspěšně 

provozovány v rámci společnosti Severní energetická a.s. při úpravě důlních vod. 

Ve společnosti Severočeské doly a.s., na úpravně uhlí Ledvice jsou kalolisy bez problémů 

provozovány více než 15 let.  

Přijatá varianta splnila veškeré požadavky na ekonomiku provozu a snížení dopadů 

na životní prostředí. Provozování technologie je z technického hlediska bezproblémové.  

V rámci údajů o sledování provozu kalolisů, poskytnutých pro potřeby této 

bakalářské práce, mi vyplývá, že skutečná doba využití kalolisů je prakticky dvojnásobná 

oproti době provozu kalolisů dle původních záměrů. Přehled produkovaného množství 

kalových vod je uveden v Tabulka č. 3.  

 

Tabulka č. 3: Produkce kalových vod za měsíc a průměrné denní množství 

Měsíční produkce kalových vod a denní průměr kalových vod za období 9/2012 - 6/2014 

Rok 2012 2013 2014 

měsíc 
množství 

kalové vody 
[m3] 

množství 
kalové vody 
[m3·den-1] 

množství 
kalové vody 

[m3] 

množství 
kalové vody 
[m3·den-1] 

množství 
kalové vody 

[m3] 

množství 
kalové vody 
[m3·den-1] 

Leden   0,0 89433 2884,9 133197 4296,7 

Únor   0,0 93878 3352,8 120530 4304,6 

Březen   0,0 89612 2890,7 125487 4048,0 

I. Q 0 0,0 272923 3042,8 379214 4216,4 

Duben   0,0 99852 3328,4 106631 3554,4 

Květen   0,0 81572 2631,4 107236 3459,2 

Červen   0,0 91647 3054,9 109447 3648,2 

II. Q 0 0,0 273071 3004,9 323314 3553,9 

1. pololetí 0 0,0 545994 3023,8 702528 3885,2 

červenec   0,0 76547 2469,3   0,0 

Srpen   0,0 93879 3028,4   0,0 

Září 105761 3525,4 119414 3980,5   0,0 

III. Q 105761 3525,4 289840 3159,4 0 0,0 

Říjen 127696 4119,2 146414 4723,0   0,0 

Listopad 116648 3888,3 130483 4349,4   0,0 

prosinec 106576 3437,9 126245 4072,4   0,0 

IV. Q 350920 3815,1 403142 4381,6 0 0,0 

2. pololetí 456681 3742,7 692982 3770,5 0 0,0 

celkem rok 456681 3742,7 1238976 3397,2 702528 3885,2 
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Z Tabulka č. 3 vyplývá, že průměrné denní množství zpracovaných kalových vod 

v roce 2012 činilo 3742,7 m
3
, v roce 2013 to bylo 3397,2 m

3
 a za první pololetí 2014 

dosáhlo 3885,2 m
3
. Množství kalových vod přiváděných do technologie odvodňování kalů 

je zjišťováno průtokoměry. 

Pro zjišťování návratnosti celé stavby jsem mohl vycházet pouze z poskytnutých 

informací. Zvažoval jsem, zda lze porovnávat náklady na provoz odkaliště Saxonie 

a provoz nové technologie. Do porovnání by však bylo nutné zahrnout náklady na naplnění 

nových požadavků zákona č. 157/2009 Sb. [5] a následné náklady na revitalizaci 

odkaliště. [14] Tyto náklady by porovnávání jednoznačně ovlivnily v neprospěch odkaliště 

Saxonie bez nutnosti dalšího zjišťování. Proto jsem se porovnáváním s odkalištěm již dále 

nezabýval.  

Pro zhodnocení tedy zbyla technologie samotná. Vycházel jsem z předpokladu, že 

náklady na provoz jakékoliv nové technologie by bylo nutné vynaložit vždy. Nová 

technologie však umožňuje zhodnotit nákladnost této investice vůči ekonomickému 

přínosu z produkce filtračních koláčů, které jsou odváděny k dalšímu využití při výrobě 

uhelných produktů. Při uvažované ceně 1000,- Kč za tunu topné nebo průmyslové směsi 

a produkci cca 15,8 t filtračního koláče za den (při denním množství 1720 m
3
 kalových 

vod) a 252 pracovními dny za rok by návratnost investice dosahovala cca 5,5 roku. 

Po připočtení cca pětinové produkce o sobotách a nedělích tj. 102 dnů se návratnost 

zkrátila na cca 5,1 roku. Dosavadní skutečná produkce filtračních koláčů uvedená 

v Tabulka č. 4 však ukazuje zkrácení doby návratnosti investice cca o celou polovinu. 

Jak již bylo uvedeno konečným produktem kalolisů je filtrační koláč, který je pro 

svoje kvalitativní ukazatele přidáván k dalšímu využití při výrobě topných nebo 

průmyslových směsí. Hmotnost filtračních koláčů odváděných do výroby je uvedena 

v Tabulka č. 4. Uvedený údaj byl získán na základě provozního sledování množství 

filtračních cyklů a zjištěné hmotnosti filtračního koláče vážením a počtu koláčů v kalolisu. 

Během jednoho filtračního cyklu kalolisu je vyprodukováno následující množství 

filtračních koláčů: 

 

1 ks filtračního koláče 13 kg, 

50 ks filtračního koláče (50 x 13) 650 kg.  
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Tabulka č. 4: Produkce filtračních koláčů 

Počet filtračních cyklů a hmotnost filtračních koláčů za v období 9/2012 - 6/2014 

Rok 2012 2013 2014 

měsíc 

počet 
filtračních 

cyklů 
[měsíc]  

hmotnost 
filtračních 
koláčů [t] 

počet 
filtračních 

cyklů 
[měsíc]  

hmotnost 
filtračních 
koláčů [t] 

počet 
filtračních 

cyklů 
[měsíc]  

hmotnost 
filtračních 
koláčů [t] 

Leden     714 464,10 1440 936,00 

Únor     641 416,65 1427 927,55 

Březen     861 559,65 1355 880,75 

I. Q 0 0,00 2216 1440,40 4222 2744,30 

Duben     883 573,95 1274 828,10 

Květen     615 399,75 1044 678,60 

Červen     721 468,65 1404 912,60 

II. Q 0 0,00 2219 1442,35 3722 2419,30 

1. pololetí 0 0,00 4435 2882,75 7944 5163,60 

červenec     896 582,40     

Srpen     965 627,25     

Září 886 575,90 1493 970,45     

III. Q 886 575,90 3354 2180,10 0 0,00 

Říjen 1198 778,70 1231 800,15     

listopad 1173 762,45 1526 991,90     

prosinec 1045 679,25 1459 948,35     

IV. Q 3416 2220,40 4216 2740,40 0 0,00 

2. pololetí 4302 2796,30 7570 4920,50 0 0,00 

celkem rok 4302 2796,30 12005 7803,25 7944 5163,60 

 

Z údajů je dále zřejmá nevyrovnanost produkce filtračních koláčů v jednotlivých 

měsících a čtvrtletích viz Graf č. 1. Zatímco ve čtvrtém čtvrtletí 2012 dosáhla produkce 

2220 tun, ve stejném období roku 2013 byla o více než 500 t větší. Ještě většího rozdílu je 

dosaženo v prvním a druhém čtvrtletí roku 2013 vůči stejnému období roku 2014, kdy je 

produkce v roce 2014 o 1300 respektive o 1000 tun větší. Nevyrovnanost produkce 

filtračních koláčů byla hlavně odvislá od množství kalových vod vznikajících při chodu 

zařízení na výrobu druhů hnědého uhlí.  
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Graf č. 1: Porovnání měsíční produkce filtračních koláčů v průběhu období 9/2012 – 6/2014  

 

Pro ověření kvalitativních ukazatelů filtračních koláčů byly provedeny analýzy 

u odebraných vzorků z obou kalolisů. Výsledky analýzy jsou uvedeny v Tabulka č. 5. Data 

jsou získána z Protokolů o zkoušce č. 075/2012 a č. 079/2012 laboratoře Coal Services 

akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem 1493.  

 

Tabulka č. 5: Výsledky zjišťování kvalitativních ukazatelů filtračních koláčů 

Označení 
kalolisu 

Voda 
veškerá 
původní 

Popel 
původní 

Výhřevnost 
původní 

Síra 
původní 

Popel 
bezvodý 

Spalné 
teplo 

v hořlavině 

Síra 
bezvodá 

Prchavá 
hořlavina  

Wt 
r  Ar  Qi

r  Sr Ad Qs
daf Sd Vdaf 

[%] [%] [MJ/kg] [%] [%] [MJ/kg] [%] [%] 

U 101.2 52,01 9,94 10,17 0,6 20,7 31,37 1,26 49,85 

U 102.2 56,72 8,27 9,31 0,42 19,11 31,91 0,98 51,09 

 

Kvalitativní výsledky rozborů filtračních koláčů ukázaly dostatečnou výhřevnost a 

vhodnost pro jejich použití při výrobě topných a průmyslových směsí. Z analýzy vyplývá 

zvýšený obsah veškeré původní vody Wt 
r cca o 20 % oproti obvyklému obsahu vody 

v hnědém uhlí. Vzhledem k poměru mísení cca 1:100 mezi množstvím dodávaného 
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filtračního koláče a množstvím vyrobených topných nebo průmyslových směsí je toto 

navýšení bezpředmětné. 

Přestože je dosavadní provoz kalolisů bezproblémový nelze z důvodu jejich 

zvýšené četnosti provozu a tím i rychlejšího opotřebení vyloučit vznik náhlé poruchy. 

V takovém případě by vzniklá vícedenní porucha omezovala provoz celé úpravny. 

Z uvedených důvodů je nutno k řešení této situace přistoupit buď navýšením kapacity 

zpracovatelské linky, nebo havarijním odváděním kalových vod např. do prostoru lomu 

ČSA po dobu odstraňování poruchy. 

 

  



Josef Harvan: Využití kalolisů v kalovém hospodářství úpravny uhlí Komořany 

Stránka 45 z 48 

8. Závěr 

Předkládaná práce se zabývá řešením nového systému kalového hospodářství 

na ÚUK. V rámci zjišťování možností byly projednávány celkem tři varianty řešení. Z toho 

dvě varianty navrhovaly pro odvádění kalových vod využít provozovaná vodohospodářská 

zařízení na čerpání důlních vod v lomu ČSA respektive zařízení na úpravu důlních vod 

nacházející se mimo lom ČSA. V obou těchto variantách by produkce kalových vod 

v obdobích zvýšeného čerpání vod z lomu způsobovala komplikaci při jejich odčerpávání. 

Varianty by neumožňovaly recirkulaci vody. Dle legislativních požadavků by muselo být 

zajištěno nové vodoprávní povolení ke splnění § 40 bodu 4) horního zákona [8], kdy 

„k vypouštění jiných vod do vod důlních je třeba povolení vodoprávního úřadu vydaného 

po dohodě s obvodním báňským úřadem“. Postoj vodoprávního úřadu k vypouštění 

odpadních vod do vod důlních lze pouze odhadovat. Pokud by vodoprávní úřad usoudil, že 

po spojení odpadních vod s důlními vodami budou tyto dále již jen odpadními vodami, 

znamenalo by to nejen nutnost nového povolení pro vypouštění odpadních vod z ÚDV 

ČSA-JŠ do veřejné vodoteče, ale hlavně jejich zpoplatnění. Takové rozhodnutí by nebylo 

žádoucí, protože důlní vody dle [9] zpoplatňovány nejsou.  

Realizovaná varianta je založena na provozně odzkoušeném strojním odvodňování 

kalů pomocí kalolisů. Celá technologie je instalována v jediném provozním objektu a spolu 

s původními vodohospodářskými objekty poskytuje komplexní řešení. Při provozu 

strojního odvodňování kalů je zajišťována recirkulace vody. Celá technologie je řízena 

řídicím systémem. Vznikající odpad (filtrační koláče) z kalolisů je bezezbytku využit 

při výrobě produktů uhlí. Nedochází tak k ukládání vznikajících odpadů a zatěžování 

životního prostředí. Vlastní realizace proběhla ve velice krátkém čase a nedošlo při ní 

k výraznějšímu omezení provozu ÚUK. Očekávaná návratnost se díky vyšší produkci 

filtračních koláčů zkrátila na cca 2,5 roku. Při vzniku vážné poruchy na zařízení strojního 

odvodňování kalů může vícedenní oprava znamenat omezení provozu ÚUK. Jako 

preventivní opatření pro takový případ doporučuji realizovat řešení spočívající například 

v havarijním odvádění kalových vod do retenčního prostoru v lomu ČSA.  

V návaznosti na ukončení provozování odkaliště Saxonie byla zahájena sanace 

odkaliště Saxonie s využitím finančních prostředků tzv. 15 ekomiliard.  
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