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Anotace 
 

Předkládaná práce zpracovává téma těžebního odpadu a jeho legislativně daný právní 

rámec, a to na úrovni evropské i vnitrostátní. Velká pozornost je věnována odpadové politice 

těžebních organizací, zejména progresívním technologiím k ochraně životního prostředí. 

První část práce se týká odpadů a odpadové problematiky obecně, druhá pak legislativy 

k ochraně životního prostředí, třetí je bilancí enviromentálních dopadů těžební činnosti a 

čtvrtá je vlastním řešením zpracovávaného úkolu - návrhem hodnocení zátěže životního 

prostředí při provozování odvalů a odkališť ve vzájemné vazbě s aktuální legislativou.  

 

Klí čová slova: těžební odpad, odpadová politika, odval, odkaliště, životní prostředí, 

geohazard, environmentální legislativa 

 

 

Summary 
 

This work covers the topic of mining waste and its legislative law scope, namely at 

the European and intrastate level. Great attention is paid to waste policy of the mining 

organizations, especially to the progressive technologies, which are used for protecting  

the environment. The first part of this work is concerned to the waste and the problems  

of waste generally, the second part is about the legislative of environmental protection,  

the third is an audit of environmental impact of the mining activity and the fourth one is self – 

resolution of processed task – it´s a suggestion of evaluation, which is burden  

on the environment at prosecution of the heaps and the tailings ponds in the mutual contexture 

with actual legislative.  

 

Keywords: mining waste, policy of the waste, heap, tailing ponds, environment, geohazard, 

environmental legislative  
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Úvod 

 

 

„Naučili jsme se létat jako ptáci, potápět se jako ryby. Zůstává jen jediné. 

 Naučit se žít na Zemi jako lidé.“                                              
                                                                                            

G. B. Shaw 
 

 

Myšlenka, vyjádřená citátem G. B. Shawa, velmi úzce souvisí s chováním 

lidské společnosti v současné éře progresívní a inovativní produktivity. Postupově stále 

dokonalejší a množstevně stále objemnější výroba indukuje trendově rostoucí 

požadavky na procesní vstupy - surovinové, zejména energetické, zdroje. Na straně 

druhé však vzniká nárůst sekundárních odpadních produktů na výstupech, neboť ani 

extrémní vědecko-technický pokrok nedokáže vytvořit pro všechna odvětví tolik 

žádoucí bezodpadové technologie. Obě tyto skutečnosti se nepříznivě projevují na stavu 

životního prostředí a jsou jedním ze zásadních globálních problémů. 

Hornická činnost nesporně patří k aktivitám, které ovlivňují přírodní prostředí 

v krajině jako celku ve velkém rozsahu, a to zejména z hlediska záboru rozsáhlých 

provozních ploch a dobývacích území, ale i vznikem hald, odvalů a odkališť, na nichž 

jsou deponovány odpadní látky z těžby nerostných surovin - možné zdroje 

nebezpečných látek zhoršujících kvalitu vod, půdy a ovzduší. Velmi závažnou skupinou 

potenciálních rizik, implikovaných chybnými postupy při manipulaci s těžebními 

odpady, je možnost vzniku mimořádných událostí a havárií spojených s únikem velkého 

množství škodlivin do okolí, které mohou dosáhnout rozměru ekologické katastrofy.  

V přímé souvislosti s uvedenými negativními aspekty těžby surovinových 

zdrojů byla přijata státy Evropské unie samostatná právní norma upravující nakládání 

s těžebním odpadem, která definuje požadavky na zařízení pro nakládání s těžebním 

odpadem dosud speciálně právně neošetřené. Cílem je nejen vytvořit účinný kontrolní 

systém zamezující nebezpečnému a neřízenému skládkování, ale také vyvíjet zvýšením 

administrativní a finanční zátěže nepřímý tlak na provozovatele minimalizovat produkci 

těžebního odpadu.  
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Předmětem předkládané kvalifikační práce je návrh sady hodnotících kriterií 

k posouzení ekologického dopadu provozování zařízení pro nakládání s těžebním 

odpadem v podmínkách České republiky.  Vzhledem k tomu, že ve vnitrostátním 

právním řádu ČR dosud není Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES     

ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu implementována, 

bude nezbytné po přijetí zákona o nakládání s těžebním odpadem návrh hodnocení vlivu 

odvalů a odkališť na životní prostředí revidovat a aktualizovat. 

 

 

1.   Základy odpadové problematiky 

1.1. Příčiny a důsledky vzniku odpadů 

Veškerá výrobní i nevýrobní činnost dnešní společnosti je doprovázena vznikem 

odpadů. Ve své podstatě jde o vedlejší produkty známých výrob a spotřebitelských 

postupů, které společnost neumí dále zpracovat, ale jejichž vznik je z hlediska 

fyzikálních zákonitostí nezbytností. Podle druhé věty termodynamické je každý 

samovolně probíhající proces spojen s růstem entropie, která je mírou samovolnosti 

systému přecházet z uspořádanějších a člověkem využitelných stavů  

do pravděpodobnějších stavů méně uspořádaných a pro člověka nevyužitelných. 

Příkladně nerostné suroviny přecházejí v procesu zpracování do užitečné formy ze stavu 

vysoce uspořádaného ložiska do stavu více či méně neuspořádaného důsledkem úpravy, 

směšování, rozptýlení na haldy odpadů a do emisí zplodin, kdy dochází k částečnému 

znehodnocení [10]. Entropie tak znemožňuje recyklaci do zdrojových oblastí, která je 

podmíněna přijetím vnější energie indukujícím entropii energetického zdroje. Vzniká 

cyklický proces vedoucí k narušení materiálových toků v přírodě a lidské společnosti  

a vyvolává nepřirozený stav, kdy cenné suroviny se mění na odpad zatěžující  

a poškozující životní prostředí. 
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1.2. Odpad a národní legislativa 

V předchozím odstavci je odpad intuitivně vymezen jako substance, pro niž 

neexistuje další využití. V právním prostředí České republiky je tento pojem exaktně 

definován v základním zákoně českého odpadového práva - Zákoně č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpadem se v souladu s celoevropským 

pojetím rozumí každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit [18]. Nebezpečným se pak rozumí odpad uvedený v Seznamu 

nebezpečných odpadů a jakýkoli jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností [17]. 

Dílčí možné skupiny odpadů jsou zákonem taxativně určeny a rozděleny do 16 

oblastí podle svých vlastností, původu a pozice v procesu výroby, či spotřeby. 

Samostatně jsou specifikovány odpady nebezpečné prostřednictvím seznamu složek 

(Příloha 1) a vlastností (Příloha 2), které odpad nebezpečným činí. Podrobnosti pro 

zařazování odpadů do kategorií nebezpečných a ostatních je stanoven prováděcím 

právním předpisem vydaným Ministerstvem životního prostředí;  Vyhláškou  

č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup  

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších 

předpisů (Katalog odpadů).  

Klasifikace odpadů patří k primárním povinnostem původce odpadů, resp. 

osoby oprávněné k nakládání s odpady, neboť je východiskem pro jejich následné 

shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, 

úpravu, využívání a odstraňování. Klíčovým úkolem je identifikace odpadů 

nebezpečných, a to prostřednictvím hodnocení jejich vlastností, které provádí osoba 

pověřená Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem zdravotnictví. 

Předmětem legislativní úpravy je jednak stanovení pravidel pro předcházení 

vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, 

ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, a jednak definování právních 

nástrojů (sankcí) pro zabezpečení jejich dodržování. Původcům odpadů je stanovena 

povinnost vypracovat plán odpadového hospodářství, v němž jsou zakotveny cíle  

a postupy ke splnění zákonem daných podmínek, podmínky jejich dosažení a průběžné 
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vyhodnocování stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkcí 

odpadů a nakládáním s odpady. Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen 

platit poplatek zahrnující kromě základní sazby i složku rizikovou. Celkový výnos je 

pak částečně příjmem obce provozující skládku a Státního fondu životního prostředí 

České republiky.   

1.3. Odpadové hospodářství 

Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku 

odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale 

uloženy a kontrola těchto činností [18]. 

Hlavním úkolem systému odpadového hospodářství je zejména předcházet 

vzniku odpadů nebo jej omezovat. Pokud vzniku odpadů již nelze zabránit, je nezbytné 

nakládat s nimi tak, aby byly maximálně využity jako druhotné suroviny v původní 

nebo upravené formě, a aby minimálně narušovaly životní prostředí. Dosáhnout těchto 

cílů lze různými způsoby v závislosti na technologické vyspělosti a ekonomických 

možnostech společnosti. Filozoficky velmi zajímavé je rozdělení metod odpadového 

hospodářství podle preferencí při uplatňování jeho jednotlivých postupů [29] na: 

• Nerudovskou „Kam s ním“ přistupující k řešení problematiky odpadů v pořadí 

o skládkování odpadů povrchové a podpovrchové, 

o zneškodnění odpadů fyzikální, chemické, biologické, 

o redukce vzniku odpadů, maloodpadové technologie, 

o recyklace, druhotné zpracování odpadů, 

• Shakespearovskou „Recyklovat či nerecyklovat?“ s transformací: 

o To be  

� recyklace, tj. druhotné zpracováním odpadů s možnou fyzikální, 

chemickou či biologickou předúpravou nebo dočasným skládkováním, 

�  recyklace odpadů již ve výrobě, tj. redukce, 

o Not to be 

� zneškodňování odpadů jako samostatné řešení. 
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Průmysl 
� minerální 

odpad 
� chemický odpad 

úprava 

 

                                           recyklace     

 

 

 

 

 

         regenerace          
 
         
        druhotná surovina 
 

Obr. 1 Způsoby využívání a odstraňování odpadů v průmyslu podle [14] 
 

Legenda: 
� termické procesy – oxidační (spalování), redukční (pyrolýza, zplyňování), 
� biodegradace – rozklad nebo detoxikace organických a nebezpečných odpadů pomocí 

mikroorganizmů, hub a enzymů. 
� solidifikace – přeměna odpadu na nerozpustný (inertní) produkt s cílem zamezení migrace škodlivin a 

usnadnění manipulace s odpadem, 
� fyzikálně – chemické způsoby zahrnují celou řadu technologických procesů: odpařování, destilace, 

oxidace, redukce, neutralizace, odsolování, rozklad ionizujícím zářením, …. 
 

1.4. Druhy odpadů 

Obecně lze veškeré odpady vznikající lidskou činností rozdělit [38] do kategorií:  

• odpady z výroby vznikající při zpracování surovin na výrobky v průmyslu, 

zemědělství stavebnictví a energetice,  

• odpady ze spotřeby vznikající při spotřebě či ukončení životnosti výrobku 

(odpady komunální, zdravotnické, z dopravy, …),  

• odpady vznikající při zpracování odpadů (popílek, škvára ze spalování, 

neutralizační kaly, filtrační koláče, …),  

• odpady z těžby vznikající při těžbě a zpracování nerostných surovin (důlní 

odvaly, odkaliště, odpady z těžby ropy, …). 

 

� termické procesy 
� biodegradace 
� solidifikace 
� fyzikálně-chemické 

způsoby 
� uložení do vytěžených 

prostor 
� skládkování (odvalování) 
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V celosvětovém měřítku je nejvíce odpadů produkováno výrobní sférou. 

Množství průmyslových emisí různých skupenství převyšuje množství odpadů 

z komunální či spotřební oblasti až velikostí jednoho řádu. Důvodem kubaturního růstu 

odpadové produkce je nejen vlastní podíl průmyslu na světové ekonomice, ale rovněž 

v mnoha odvětvích dosud zastaralé technologie s velkými odpadními toky, které  

při současné úrovni znalostí není možno dále zpracovat. Tato situace přirozeně indukuje 

podnikům také ztráty ekonomické, a proto narůstá význam preventivních přístupů. 

Jedním z nich je např. produkce ekologicky šetrných výrobků, které přinášejí dvojí zisk, 

a to zlepšování chování výrobce vůči životnímu prostředí při současném zvyšování jeho 

konkurenceschopnosti. 

 

Tabulka 1 Produkce odpadů v ČR v roce 2007 [35] 
 

původci 
odpadu 

druh odpadu 

produkované množství 
nebezpečný 

odpad 
[tis. t] 

ostatní 
odpad 
[tis. t] 

celkem 
[tis. t] 

podniky 

 

odpad ze zemědělství a lesnictví 6 269 275 

odpad z dolování a těžby 30 297 327 

průmyslový odpad 667 5 260 5 927 

odpad z energetiky (mimo radioaktivního) 34 1 791 1 825 

odpad ze stavebnictví 96 8 970 9 066 

odpad z dopravy 16 880 896 

odpad z odstraňování odpadních vod, pevného 
odpadu a čištění měst 

337 860 1 237 

                    podniky celkem [tis. t] 1 299 20 352 21 651 

obce 

 

komunální odpad 5 3 020 3 025 

                    obce celkem [tis. t] 12 3 446 3 458 

                 celkem [tis. t] 1 311 23 798 25 109 

 

 

První kapitola je shrnutím základních poznatků odpadové problematiky  

a primárním východiskem pro porozumění environmentální významnosti kvalitní, 

legislativně podepřené ekopolitiky na všech stupních národního hospodářství. 
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2.   Odpadové hospodářství těžebních organizací 

2.1. Odpady z těžeb 

Pod pojmem odpadové hospodářství těžebních organizací nelze rozumět jen 

nakládání s odpady těžebními. Každá z báňských organizací je především součástí 

národní ekonomiky, a tudíž subjektem odpadového práva obecně. Musí tedy sledovat  

a evidovat výsledky hospodaření ve všech 20 možných kategoriích odpadů vymezených 

v Katalogu odpadů, a tím prokázat svou pozitivní ekopolitiku. 

 Odpady z těžby a zpracování nerostných surovin však přirozeně zaujímají 

klíčovou pozici v odpadové politice těžebních podniků, resp. původců těžebního 

odpadu, a to jednak z důvodu jejich značného množství a adekvátních požadavků  

na odpovídající úložní kapacity, jednak z důvodu zpřísnění legislativního rámce 

provozování úložišť v evropském měřítku. Výhledově lze ovšem v souvislosti 

s koncepcí útlumu hornictví u nás, ale také praktickou aplikací nových 

zpracovatelských a recyklačních technologií, očekávat objemový pokles tvorby odpadů 

v těžebním průmyslu.  

Základními druhy odpadních materiálů souvisejícími s báňskou činností  

jsou [4]: 

• skrývka, 

• hlušina a kamenivo, 

• kaly. 

 

Skrývka (výkopová zemina) je tvořena prakticky všemi druhy hornin. Jedná se 

o různé sedimentární horniny (jíly, písky, břidlice) z povrchových dolů a v případě dolů 

hlubinných také o horniny vyvřelé či metamorfované, které jsou uloženy na výsypkách 

a odvalech. Hlušina a kamenivo jsou produkty úpravy nerostných surovin, a tudíž 

mohou obsahovat zbytky flotačních činidel (fenoly, kyseliny), těžkých kapalin 

(organické sloučeniny bromu) a kyanidy. Kal je tvořen jemnými částicemi užitných 

nerostů, hlušiny, sloučenin síry a zbytky úpravnických činidel a je deponován 

v odkalištích.  
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Ekologická nebezpečnost [10] těchto sekundárních produktů těžby obecně spočívá 

zejména ve velkém množství obtížně odstranitelného odpadu, který zabírá zemědělskou 

půdu. V důsledku zvětrávání a diagenetických procesů uvnitř skládkových těles, 

povrchových atmosférických změn, či vzájemnou interakcí uloženého materiálu  

za určitých podmínek (p – tlak, T – teplota, t – čas, X - náhodný či neidentifikovatelný 

faktor) pak může dojít k uvolňování těžkých kovů, síranů a toxických činidel 

představujících potenciální riziko kontaminace vod a půd. 

Podrobnější a přesnější členění těžebních odpadů je dáno především druhem  

a složením zdrojové suroviny, technologií těžby a metodologií úpravy. Tyto aspekty 

jsou pak určujícími pro vlastnosti odpadních produktů a míru souvisejících 

environmentálních rizik. 

Jelikož úložiště báňských odpadů (odvaly, odkaliště) lze vzhledem k obsahu 

užitných složek a ve smyslu předpisů horního práva [19] považovat za ložiska nerostů, 

stává se nejvýznamnější částí odpadové politiky těžebních organizací aplikace 

recyklačních technik, které jednak eliminují problém ukládání odpadu a jednak jsou 

zdrojem energetických úspor. Např. množství energie umožňující kovovému odpadu 

návrat do výroby je pouhým zlomkem energie potřebné pro výrobu kovu z rudy  

(Mg 1%, Al 4%, Ti 30 %) [29]. Podmínkou těchto ekonomicky i ekologicky 

zajímavých metod je ovšem existence, znalost a možnost realizace příslušné 

technologie.  

Jedním z progresívních přístupů ke zpracování nerostných surovin s velmi úzkou 

vazbou na sekundární využití odpadních materiálů je aplikace a další výzkum tzv. 

minerálních biotechnologií [3]. Definičně se jedná o procesy odvozené z podstaty 

biogenních environmentálních dějů zahrnující všechny technologické postupy těžební, 

úpravnické a zpracovatelské, ve kterých se pro dosažení potřebné kvalitativní změny 

nerostných surovin a odpadů využívají mikroorganismy nebo produkty jejich 

metabolismu. Klasický trojsložkový systém pevná fáze – kapalná fáze - plynná fáze je 

takto doplněn o další složku – biofázi tvořenou zpravidla autochtonními 

chemolitotrofními mikroorganismy či jejich metabolity (silikátové bakterie rodu 

Bacillus, sulfátredukující bakterie rodu Desulfovibrium, metanové bakterie rodu 

Metanosaricina, ropné bakterie rodu Psaudomonas, …). Přehled možných způsobů 

praktického využití minerálních biotechnologií je uveden na Obr. 2.   
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Obr. 2 Aplikace minerálních biotechnologií [3] 
 

 

Přes nesporné výhody, které jsou zdrojem jejich technologické efektivity, přináší 

reálné užití minerálních biotechnologií také určité nevýhody. Obě kategorie jsou 

taxativně shrnuty v Tabulce 2. 

 

Tabulka 2 Výhody a nevýhody minerálních biotechnologií [3] 
 

výhody nevýhody 

nižší energetická náročnost 
nízká rychlost extrakce užitkových složek 
(na haldách, in situ) eliminace exhalátů s obsahem sloučenin 

síry a arsenu 
nízká spotřeba loužícího činidla 

nízká koncentrace užitkových složek ve 
výluzích nízké investiční a operativní náklady 

možnost získávání užitkových složek 
z chudých rud a odpadů 

nutnost neutralizace, resp. detoxikace 
odpadních výluhů 

primární suroviny sekundární suroviny 

získávání neželezných kovů z nebilančních 
surovinových zdrojů 

získávání neželezných kovů z odpadů po 
báňské a úpravnické činnosti 

získávání neželezných kovů z koncentrátů 
získávání neželezných kovů z odpadů po 
hutnické činnosti ovlivnění fyzikálních vlastností minerálů před 

úpravnickým zpracováním 
čištění odpadních vod od toxických těžkých 
kovů sorpce kovů ze zředěných roztoků báňské a 

mořské vody 

čištění odpadních vod od ropných produktů 

regenerace loužícího činidla na bázi  
Fe 2 (SO4)3 

výroba flotačních reagencí na bázi mastných 
kyselin 

čištění půd od ropných produktů 

získávání Al z alumo-silikátových surovin 

deferitizace, desilikace silikátových a 
alumosilikátových surovin 

přímé a nepřímé odsiřování uhlí 

snížení obsahu metanu v uhelných slojích 

intenzifikace těžby ropy 
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2.2. Ekopolitika těžebních organizací 

V následujícím textu jsou popsány některé ekologicky efektivní způsoby  

a metody naplňování cílů odpadového hospodářství v různých odvětvích báňského 

průmyslu.  

Odpadové hospodářství uhelných a neuhelných lomů 

Následkem povrchové těžby vzniká značná volná kubatura, z níž cca 55 % je 

využíváno pro zřízení vnitřní výsypky. Zakládání těžebního odpadu patří v oblasti 

sokolovské a chebské pánve k vážným problémům, neboť nadloží, podloží i meziloží 

hnědouhelných slojí je tvořeno převážně jíly a jílovci; tedy surovinami, které ve styku 

s vodou (zejména atmosférickou) se chovají jako poloplastické až plastické zeminy  

a narušují stabilitu jednotlivých výsypných stupňů. Jílovce však patří k technologicky 

významným surovinám a na jejich bázi vzniká řada nových surovin, jejichž zdrojem je 

použitelná skrývka uhelných lomů, organizačně připojených kamenolomů a pískoven  

a odpadní produkty úpravy uhlí a kameniva. Příkladem těchto ekonomicko i ekologicko 

přínosných surovin jsou [16]: 

• expandační jíly pro výrobu umělého kameniva (užití: výroba lehkých stavebních 

hmot a dílců, izolační zásypy, …),  

• jílové sorbenty s výraznou schopností absorpce iontů těžkých kovů, 

polychlorovaných bifenylů a ropných látek (užití: náplně zemních filtrů, bariéry 

s kombinovaným sorpčním a těsnícím účinkem, výroba substrátů a zahradních 

zemin, …), 

• těsnící zeminy na bázi síťových jílových minerálů (užití: minerální těsnění 

skládek, vodních hrází, podzemních objektů, …),  

• zeolitický jílovec (užití: filtrace kontaminovaných prostředí, výroba zahradních 

zemin, zušlechťování půd, …). 

Jedním z důsledků intenzívní těžby stavebních surovin je vznik velkého 

množství odpadů tvořených skrývkovým materiálem včetně výklizu, technologickým 

odpadem (výsivky), prachy ze zpracování surovin suchým způsobem, kaly z mokrého 
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způsobu úpravy a nestandardním kamenivem s nevhodným zastoupením jednotlivých 

frakcí. Alternativně je využívána část výsypkových a odvalových materiálů  

ve stavebnictví, keramickém průmyslu, při výstavbě infrastruktury nebo v případě 

deponovaných zemin k rekultivaci území zemědělských pozemků, lesních kultur  

a rekreačních území. 

Na prostorově rozlehlých lomech se kromě užitkového nerostu nacházejí 

v nadložních, meziložních i podložních vrstvách tzv. doprovodné suroviny [16]. Jedná 

se o sprašové či cihlářské hlíny a jíly, pórovinové, keramické a těsnící jíly, kaoliny, 

bentonity, stěrky, písky a štěrkopísky dobývané selektivní těžbou a následnou možností 

využití k rekultivaci nebo jako podsypové materiály dopravních cest. Zemitá uhlí - 

oxyhumolity (kapucíny) - při mělkých výchozech sloje též selektivně těžená jsou 

surovinovým zdrojem výroby přírodních barviv, huminových kyselin a karbohnojiv     

pro rekultivační práce. V současné době probíhá výzkum o možnosti využití těchto 

„druhotných“ surovin jako sorpčních materiálů v reaktivních bariérách pro čištění 

kontaminovaných podzemních vod.  

 

Odpadové hospodářství hlubinných dolů 

 

V minulosti byla problematika odkališť bývalého Ostravsko – karvinského 

revíru řešena odděleně bez návaznosti na úpravu uhlí, neboť trvalé deponování 

odpadních vod z úpraven uhlí bylo levnější alternativou uzavřených kalových oběhů. 

Vedle malých sedimentačních nádrží přizpůsobených pravidelnému odtěžování 

sedimentu (upravené dno a hráze tvořené důlními hlušinami, periodické plnění, dobrá 

odvodnitelnost) byly zakládány v poklesových kotlinách či temeni odvalu sedimentační 

nádrže velkoprostorové, určené především pro naplavování flotační hlušiny. Rozvoj 

úpravnických technologií (užití hyperbarických filtrů) se stal impulsem pro vytěžování 

také těchto deponií, a to i bez předchozího odvodnění použitím sacích bagrů. 

Následné využití sedimentovaných černouhelných kalů, příznivé ekonomicky  

i ekologicky, bylo mnohostranné [16]: 

• reflotační úprava vytěžených kalů, 

• energetické využití vysušených kalů (palivo pro tepelné elektrárny – granulát), 
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• použití v důlních prostorech zejména ve směsi s elektrárenským popílkem 

(zaplavování ukončených porubů, proplavování závalů, těsnící žebra, zpevňující 

injektáže, zakládkové směsi), 

• surovina pro výpal cementářského slínku, 

• výroba stavebních hmot (přísada k cihlářské surovině), 

• asanační a rekultivační práce k modelaci posthornické krajiny. 

V souvislosti s realizací útlumového programu došlo v provozech dolů  

i úpraven k celé řadě změn vedoucích k podstatnému snížení produkce kalů: 

• snížení objemu těžeb a nepřetěžování kalových oběhů úpraven vede 

k minimalizaci úniků kalů do kalových nádrží, 

• odtřídění energetického prachu před mokrou úpravou uhlí prakticky eliminuje 

tvorbu kalů ze surového uhlí, 

• v úpravnách proběhla technologická rekonstrukce při flotaci a odvodňování 

produktů, 

• uzavření kalových oběhů úpraven zamezuje tvorbě černouhelných kalů jako 

odpadu [16]. 

V Ostravsko-slezském regionu tvoří největší složku odpadů odpady z těžby 

černého uhlí, tj. báňské hlušiny, jejíž produkce činí 9 – 10 mil. tun ročně při ustáleném 

ročním objemu těžby v rozmezí 12 – 13 mil. tun. Vytěžená hlušina je deponována  

na tzv. centrálních odvalech, což negativně ovlivňuje morfologický ráz krajiny; dalšími 

ekologicky nepříznivými důsledky je především zábor zemědělské půdy, riziko 

ovlivnění vodního režimu a možnost vzniku termické reakce uvnitř skládkového tělesa 

jako zdroje sekundární prašnosti ovzduší.  V současné době je odvalová hlušina 

využívána jednak jako základkový materiál odrubaných prostor (cca 16 % z celkové 

produkce) a jednak existuje možnost využití upraveného haldového materiálu  

na štěrkodrť frakce 0 – 22 (32) mm ve stavebnictví (např. proběhlo ověření použití 

kameniva typu HALDEX jako podloží vozovky) [14].  

Vzhledem k tomu, že k největším ztrátám užitkové suroviny dochází 

v kalovém systému, je úprava, zejména jemnozrnná úprava flotační, předmětem 

inovativních přístupů a metod, kdy v souvislosti se zdokonalováním selektivnosti 

flotace, resp. flotačních sběračů, je možno využívat jako zdroj surovin i staré odvaly  
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a odkaliště. V rámci optimalizace byla testována vhodnost aplikace selektivní flokulace1 

při zpracování černouhelných kalů s použitím bioflokulantů (kvasinek) a flotoflokulace2 

s použitím organických fakulantů i bioflokulantů [2].  

 

Odpadové hospodářství uranových dolů 

Česká republika patřila od roku 1945 až do poloviny 90. let minulého století 

k nejvýznamnějším světovým producentům uranu. V současné době probíhá těžba 

uranu již jen na dvou bilancovaných ložiskách uranových rud, přičemž jedno z nich je 

těženo (Rožná), druhé ložisko produkuje uran v rámci sanace chemické těžby (Stráž pod 

Ralskem). Odkaliště ve Stráži pod Ralskem, kde se desítky let hromadil odpad výluhů 

ze suroviny z ložiska, lze považovat za předpokladu aplikace efektivní technologie  

za potenciální zdroj vzácných zemin (lanthanu až gadolinia), skandia, yttria, niobu  

a zirkonia. S výjimkou zirkonia však nebyly dosud zásoby těchto kovů vyhodnoceny 

[14]. 

 

 
Obr. 3 Odkaliště ve Stráži pod Ralskem [39] 

                                                 
1 selektivní flokulací se rozumí proces založený na flokulaci jedné ze složek nehomogenní suspenze 

v době, kdy ostatní složky zůstávají v dispergovaném stavu a jejich oddělení sedimentací [2] 
 
2 flotoflokulací se rozumí přidání selektivně působícího flokulačního činidla do flotačního prostředí 

s obsahem dispergátorů, které způsobuje flokulaci užitkové složky do flokul a jejich následné 
vyflotování přidáním flotačních reagencií [2] 
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Likvidace hlubinných uranových dolů byla provedena jejich přirozeným 

zatopením po předchozím ukončení hornických prací v podzemí s tím, že důlní vody, 

které by přesáhly individuálně stanovenou výšku hladiny v podzemí (nadbilanční vody) 

jsou řízeně vyváděny na povrch, kde jsou po dekontaminaci a vyčištění vypouštěny  

do vodotečí. Z důvodu vysokých koncentrací rozpuštěných složek a značnému objemu, 

představují důlní vody zároveň druhotný zdroj uranu [16]. Tyto netradiční způsoby 

využití ložisek po ukončení těžby, zaměřené na extrakci uranu z důlních vod jsou 

předmětem dalšího výzkumu.  

Z hlediska negativních dopadů na životní prostředí se dobývání uranu řadí  

na třetí místo, hned za lomové dobývání hnědého uhlí a hlubinnou těžbou černého uhlí 

v bývalém Ostravsko-karvinském revíru. Odhaduje se, že na našem území je 200 lokalit 

postižených vlivem průzkumu a těžby uranových rud. Celková plocha území 

poškozených těžbou se odhaduje na 0,5 mil. ha, z toho plocha významněji poškozena 

reprezentuje přes 0,3 mil. ha [39]. 

 

Skládkové hornictvi 

 

Specifickým pro hornické prostředí je způsob ukládání odpadu do volných 

vytěžených prostor hlubinných i povrchových dolů. Skládkové hornictví [38] tak 

ekologicky šetrným způsobem využívá odpady, a to nejen z těžby a úpravy nerostů, 

formou stavebnin a plnících hmot pro účely provozování i zahlazování následků 

hornické činnosti. Z důvodů ekologických (ochrana povrchových a krajinných objektů), 

bezpečnostních (dosažení účinnějšího větrání a příznivějších klimatických poměrů)  

a hospodárných se stále více preferuje zaplňování vyrubaných prostor v podzemí 

prostřednictvím aplikace základkového materiálu tvořeného hornickými i nehornickými 

odpady před samovolným, i když řízeným, závalem. 

 

Dalším z úkolů skládkového hornictví je dlouhodobé ukládání toxických, 

radioaktivních a jiných odpadů ve vhodných horninových formací pod povrchem 

zabezpečených geologickým a technickým systémem vícenásobných bariér; ukládání, 

resp. skladování, nejrůznějších materiálů ve vhodně upravených dutinách, komorách, 
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kavernách a hlubinných vrtech pro případné další použití (např. podzemní zásobníky 

plynu).    

 

 

Obr. 4 Rekultivovaná skládka v místě bývalého lomu na keramické suroviny (Rakovnicko) [27] 
 

 

Aktivní ochrana životního prostředí se stala významným kriteriem úspěšného 

rozvoje podniku a jeho dlouhodobého a trvalého existenčního zajištění. Hlavním 

úkolem řízení je tudíž udržení rovnováhy mezi ekonomickými a ekologickými cíli 

organizace. Komplexní metodou zajištění vyváženosti podnikové a tedy i odpadové 

politiky je zavedení systému environmentálního managementu a certifikace podle 

mezinárodních norem ISO řady 14001 jako předstupeň Systému environmentálního 

managementu a kontroly (Enviromental Management and Auditing Schemes – EMAS) 

[1].  
 

  Norma ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Specifikace  

a směrnice pro použití formuluje zásady zavádění systému, včetně harmonizace 

s ostatními oblastmi podnikového řízení. Získání certifikátu osvědčujícího soulad  

s požadavky této normy je podmíněno vytvořením, dokumentací, uplatňováním  

a udržováním systému environmentálního managementu a neustále zlepšování jeho 

efektivnosti.  
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Podstatou implementace je [21]: 

• stanovit environmentální politiku firmy a tuto sdělovat zaměstnancům a 

zpřístupnit veřejnosti, 

• identifikovat environmentální aspekty činností firmy, které mohou mít 

významné dopady na životní prostředí, 

• zajistit sledování existujících a nově vydávaných právních a jiných požadavků, 

které se týkají environmentálních aspektů identifikovaných firmou a promítnutí 

jejich požadavků do systému environmentálního managementu, 

• z environmentální politiky odvodit environmentální cíle a cílové hodnoty  

pro všechny úrovně a funkce firmy, 

• stanovit a realizovat programy environmentálního managementu k dosažení 

těchto cílů a cílových hodnot, 

• zajistit vzdělávání zaměstnanců a interní i externí komunikaci, 

• monitorovat a měřit klíčové znaky provozu a činností s možným dopadem  

na životní prostředí a přijímat preventivní opatření a nápravná opatření  

při zjištěných odchylkách a škodách.  

 

Prvním hlubinným dolem v České republice, který získal certifikát osvědčující 

zavedení systému ekologicky orientovaného způsobu řízení podle ISO 14001, se stal 

dne 28.6.2001 odštěpný závod OKD, a.s., Důl Lazy [15], [soukromé materiály Doc. Ing. 

L. Schellonga, Ph.D.]. V rámci přijetí rozhodnutí o zavedení environmentálního řízení 

v roce 1997 byla postupně realizována řada projektů: 

• ekologizace zdrojů tepla – snížení produkce NOx, CO, 

• výstavba zabezpečené skládky odpadů, 

• vybudování třídícího pracoviště odpadů, 

• uzavírání kalových okruhů z úpraven uhlí – tzv. metodika čistší produkce, 

• rozsáhlá vodohospodářská a lesnická rekultivace území poškozených hornickou 

činností.  

V souladu s hlavními prioritami řízení podnik vynaložil za období čtyř let před 

provedením certifikace na ochranu životního prostředí částku 358 mil. Kč  

a na zahlazování následků hornické činnosti 98 mil. Kč. 
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Druhá kapitola specifikuje odpad z těžební činnosti, jeho hlavní zdroje  

a základní složení. Velká pozornost je věnována aplikacím moderních technologií 

v báňském průmyslu a průřezově jednotlivými odvětvími pak metodami minimalizace 

produkce odpadů a způsoby ochrany životního prostředí v této sekci národního 

hospodářství. 

 

 

3. Bilance vlivů odvalů a odkališť na životní 

prostředí 

3.1. Enviromentální důsledky báňského průmyslu 

Těžba a úprava nerostných surovin je jednou z průmyslových činností 

ovlivňujících přírodní prostředí velmi intenzívně. Extenzívním a bezohledným 

„drancováním“ surovinových zdrojů v období 40. až 80. let minulého století, kdy se ČR 

řadila celkovou finanční hodnotou objemu těžby na 1 km2 a na 1 obyvatele ke světové 

špičce, dosáhla devastace životního prostředí katastrofálních rozměrů.  Tyto tzv. staré 

ekologické zátěže jsou v některých případech dosud z hlediska vlivů na životní 

prostředí problematické a jejich sanace, příp. rekultivace vyžaduje mnohamilionové 

náklady. 

 

 

Obr. 5 Kostel zešikmený v důsledku poklesu terénu celkově  o 36 m následkem těžby 
           (Karviná) [26] 
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Po r. 1989 zaznamenal hospodářský vývoj státu významné strukturální změny, 

v jejichž důsledku poklesla těžba nerostných surovin v letech 1990–1998 jak  

ve fyzickém, tak i finančním, vyjádření o více než 38 %. Tržní ekonomika vedla  

k ukončení těžby ložisek, která bylo možné dříve exploatovat jen za cenu vysokých 

státních dotací. Byla ukončena těžba rud, barytu a fluoritu. Došlo k významnému 

omezení těžby uranových ložisek a byla zastavena těžba v řadě uhelných revírů. 

Úměrně tomu se snížila ekologická zátěž spojená s touto činností [38]. 

Negativní faktory při dobývání neobnovitelných zdrojů se projevují ve všech 

kontaktních oblastech: v horninovém prostředí (litosféře), hydrosféře, atmosféře i okolní 

krajině jako celku. Podrobnější přehled rizik v jednom z možných způsobů členění 

uvádí Tabulka 3. 

 

Tabulka 3 Hlavní faktory ohrožení životního prostředí těžbou podle [9] 
 

atmosféra krajina 
horninové prostředí, 

litosféra, 
hydrosféra 

prachové a plynné 
emise 

celkové ohrožení 
úrovně ekologické 

stability 

kontaminace půdy a 
horninového prostředí 

kontaminace povrchových 
vod důlními vodami 

změny proudění 
vzduchu 

ohrožení biocenter 
ekologické stability 

poddolování, destrukce 
horninového prostředí – 
poklesy, sesuvy, vznik 
zlomů a trhlin, vznik 

terénních depresí, 
nedostatečná konsolidace 

sedimentů 

kontaminace povrchových 
vod při úpravě nerostných 

surovin 

změny 
mikroklimatu 

změny reliéfu krajiny 
sekundární seizmické 

ohrožení – důlní otřesy 

kontaminace povrchových 
vod při úpravě nerostných 

surovin 
vznik a rozvoj 

horizontální i vertikální 
eroze v důsledku 

odstranění vegetačního 
krytu 

svahové pohyby – sesuvy 
hald, sesuvy při povrchové 

těžbě 

kontaminace a změna 
režimu podzemních vod 

zásah do systému 
komunikací a ostatních 

sítí 

ohrožení zdrojů 
minerálních vod 

ohrožení hlukem a 
vibracemi 

změny režimu říční sítě 
zvýšení radioaktivní 

zátěže krajiny 
škody na povrchových 

objektech 
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Míra účinku každého rizikového faktoru, jeho přítomnost a intenzita, 

samozřejmě není konstantní a závisí především na předmětu těžby, technologii 

dobývání a obecných specifikacích ložiska. Například při těžbě uhlí se projevují  

na okolí prakticky důsledky všech rizik, eliminována je pouze kontaminace 

radioaktivní. Při dobývání ložisek polymetalických rud existuje zvýšené riziko 

kontaminace horninového prostředí a změny režimu podzemních vod, v případě 

dobývání kamene naopak dominují změny reliéfu těžbou a haldami, prachové emise 

z těžby, úpravy i dopravy, sekundární seizmické riziko svahových pohybů. Při těžbě 

uranu nelze podcenit riziko kontaminace hydrologické, zvýšenou radioaktivní zátěž 

krajiny a celkové ohrožení biocentra ekologické stability.     

S báňskou činností se pojí také vznik značného množství odpadů pocházejících 

z těžební a úpravnické činnosti, které jsou uloženy na odvalech, či v odkalištích. 

Existence těchto kubaturně i počtem nezanedbatelných deponií (viz. Tabulka 4) je 

zdrojem celé řady rizik souvisejících s možností kontaminace povrchových  

a podzemních vod a horninového prostředí.  

 

Tabulka 4 Přehled počtu deponií těžebního odpadu v ČR3 [42] 
 

Obvodní báňský  

úřad v 

počet 

odvalů 

objem 

odvalů 

(tis. m3) 

počet 

výsypek 

objem 

výsypek 

(tis. m3) 

počet 

odkališť 

objem 

odkališť 

(tis. m3) 

Brně 210 22 072 0 0 25 18 859 

Kladně 70 54 700 7 1 005 1 3 500 

Liberci 29 4 724 0 0 3 22 841 

Mostě 11 719 22 1 841 052 3 2 050 

Ostravě 19 42 274 054 11 8 213 219 32 14 518 650 

Plzni 4 752 000 3 953 500 13 1 449 000 

Příbrami 432 42 402 0 0 18 32 539 

Sokolově 7 1 087 35 1 905 093 4 1 973 

Trutnově 19 55 252 1 8 050 6 26 977 

Celkem v ČR 801 46 209 710 79 12 921 919 105 16 076 398 

                                                 
3 Nejednota v názvosloví jednotlivých deponiií těžebního odpadu (odval, halda, či odkaliště, kalová 

pole, kalové hospodářství) je dána různým vymezením v různých právních normách, přičemž se a priori 
předpokládá, že uvedené pojmy označují totéž. Novelizace za účelem pojmového sjednocení se zatím 
nepředpokládá. 
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3.2. Přehled potenciálních geohazardů4 [32] 

• Skládky a odvaly  mohou být při nedostatečném zabezpečení zdrojem 

pomalé, ale dlouhodobé kontaminace podzemních, případně povrchových vod, a to  

v důsledku neustále probíhajících chemických pochodů v tělesech úložišť a jejich 

následného vymývání vodou. Jsou-li nevhodně rekultivována, mohou se stát rovněž 

zdrojem prašných emisí, což indukuje respirační obtíže. Neméně závažným je riziko 

porušení stability skládky či odvalu (výsypky) a následně indukované svahové pohyby.  

• Odkaliště po těžbě uhlí a rud je potenciálním zdrojem nabohacení okolí 

těžkými kovy a tím i ohrožení vodních zdrojů; nevhodná rekultivace zvyšuje riziko 

prašnosti a průniku toxických látek do organismů respirací. V případě řádného 

nezabezpečení stability hrází odkaliště hrozí protržení, které může excitovat přívalové 

vlny a bahnotoky působící škody na majetku i životech. Pokud není odkaliště  

po vyschnutí řádně rekultivováno, mohou možné průsaky srážkových či povrchových 

vod vyplavovat z tělesa odkaliště zdraví škodlivé látky do vodního recipientu, navíc 

hrozí šíření prachu do okolí větrnými proudy. 

• Pozůstatky po těžbě a úpravě uranu, kdy vlastní likvidace uranových 

dolů, úpraven, odkališť a zahlazení všech následků hornické činnosti jsou spojeny 

s rizikovými zdroji ionizujícího záření, a tudíž nutnou ochranou životního prostředí  

a obyvatelstva před případným únikem radionuklidů a dalších nebezpečných polutantů, 

které jsou součástí minerální sukcese jednotlivých uranových ložisek. Nejvyšší prioritu 

mají činnosti spojené s nakládáním s kontaminovanými vodami a zabezpečení odkališť, 

následně pak likvidace hlavních důlních děl, případně jiných důlních prostor 

ohrožujících svými negativními projevy přírodní prostředí na povrchu. Nebezpečnost 

zdroje je dána typem emitovaného záření a délkou expozice, které  je  objekt  vystaven. 

Podle toho pak dochází k poškození organizmu od blíže nespecifikovaných problémů 

přes celkové snížení imunity, nemoci štítné žlázy, leukemii, nádorová onemocnění až  

v extrémních případech k úmrtí.  

                                                 

4 geohazardy se rozumí živelné pohromy, resp. rizikové jevy způsobené přírodní i antropogenní činností,  
spojené s procesy probíhajícími v horninovém prostředí zemského tělesa 
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•  Anomální koncentrace těžkých kovů a polokovů (zejména chromu, 

kadmia, olova, rtuti) představující potenciální riziko kontaminace vod, respirační 

zdravotní rizika a finálně průnik do potravinového řetězce. Při překročení kritických 

dávek důsledkem jejich dlouhodobého působení dochází u člověka ke zdravotním 

potížím, u organismů k jejich degeneraci a úhynu.  

• Řečišťní a nádržní sedimenty po těžbách, úpravnictví a výrobách 

kontaminované toxickými, případně karcinogenními, škodlivinami sorbovanými na jíly, 

či organiku, se mohou stát rizikovými v případě narušení jejich zakonzervovaného 

stavu, kdy v důsledku antropogenní manipulace s nimi, vodní nebo větrné eroze, 

existuje zvýšená možnost úniku do vodního recipientu a ovzduší a ohrožení kvality 

horninového prostředí, včetně podzemní a povrchové vody, ohrožení existence   

a rozvoje bioty a návazně i zdraví populace. K nejzávažnějším polutantům patří těžké 

kovy (chrom, zinek, měď, olovo, kadmium, rtuť), arsen, antimon a jejich sloučeniny, 

ropné látky (nepolární abstrahovatelné látky - NEL), perzistentní organické polutanty 

(polychlorované bifenyly - PCB, polycyklické aromatické uhlovodíky - PAU, 

organochlorové pesticidy - OCP), fenolické látky a těkavé chlorované uhlovodíky 

(CLU). 

• Regionální kontaminace povrchových a podzemních vod přímými 

imisemi rizikových prvků nebo mobilizovaných do podzemních či povrchových vod  

v důsledku acidifikace. Okyselení půd a povrchových vod vyvolávají sloučeniny síry   

a dusíku; nízké pH je umožněno zvýšeným transportem hliníku a dalších stopových 

prvků. Riziko spočívá v pomalém a dlouhodobém působení s výsledkem snižování 

biodiverzity.  

• Rizika pro infiltrační oblasti a nutná ochrana zdrojů podzemní vody 

vyplývající zejména z bodových a liniových zdrojů potenciální kontaminace (ropovody 

aj. produktovody, rizika z dopravy, přepravy a výrobních technologií, kontaminace 

hnojivy apod.). Schopnost infiltrace je fyzikální vlastností horninového prostředí,   

a tudíž v případě jeho nízké propustnosti je toto riziko eliminováno. 
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Z hlediska posuzování a eliminace existujících negativních environmentálních 

účinků lze   vyčlenit   samostatnou   kategorii   tzv.   starých   ekologických  zátěží5,  

která představuje spojení všech výše uvedených a některých dalších geohazardů 

(desorbovaný metan a další plyny v oblastech akumulace uhlovodíků a v uhelných 

pánvích s rizikem povrchového výstupu, kontaminované horninové prostředí po těžbě 

ropy s ohrožením podzemních a povrchových vod, nestabilita krasových oblastí – skalní 

řícení a propady závrtů, ukládání nebezpečných materiálů v dolech - potenciální šíření 

kontaminantů rozpustných ve vodách prostřednictvím podzemních vod do okolí a další) 

[44].  

 

 

 

 
Obr. 6 Odval po těžbě rud na Císařském tahu se zatopeným propadem (Krušné Hory) [28] 
 

 

 
                                                 

5 starými ekologickými zátěžemi se obecně rozumí kontaminovaná místa (podzemní vody, zeminy, 
skládky, stavební konstrukce), kde byl závadný stav způsoben státními podniky v období před 
privatizací používáním k životnímu prostředí nešetrných, ale ve většině případů povolených technologií 
a chemických látek [44] 
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V souladu se státní politikou postupného zlepšení kvality životního prostředí  

a odstraňování starých environmentálních zátěží realizuje útlumový a sanační program 

uranového, rudného a části uhelného hornictví v České republice DIAMO, státní podnik 

se sídlem ve Stráži pod Ralskem, který spravuje více než 6000 dílčích zátěžových 

oblastí (Obr. 7).  

 

 

 

 
 
Obr. 7 Mapa lokalit enviromentálních zátěží ve správě DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem [43] 

 

Přehled hlavních činností organizace DIAMO, státní podnik [36]: 

• sanační práce a odstraňování následků průzkumu, těžby a úpravy uranové rudy, 

polymetalických rud a uhlí, 
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• čištění a vypouštění důlních vod na lokalitách po těžbě uranu, polymetalických 

rud, uhlí a kaustobiolitů, 

• technická a biologická rekultivace pozemků po likvidaci těžební činnosti, 

• hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, zejména těžba, 

úprava a zpracování radioaktivních nerostů, 

• výzkumné a průzkumné hydrogeologické práce a speciální práce související se 

zabezpečováním vodního hospodářství. 

 

 

Komplexní údaje o environmentálních zátěžích pocházejících z báňské činnosti 

jsou rozpracovány v několika rovinách: 

 

• databáze Ministerstva životního prostředí: 

o Rizika pro životní prostředí → Staré ekologické zátěže, 

o Integrovaný registr znečištění, 

• interní podrobné pracovní databáze organizace DIAMO, státní podnik, 

• databáze České geologické služby (Obr. 8). 

 

 

Klíčovou částí informačního systému České geologické služby – Geofondu je 

databáze deponií po těžbě nerostných surovin, která vznikla v roce 2006 transformací 

databáze hald a v současné době je základním informačním podkladem pro sledování 

lokalit s výskytem odpadů po hornické činnosti v souladu se Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady EU 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady  

z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. Databáze obsahuje řadu 

specializovaných informací o každém objektu včetně dokumentace digitální (výřez 

mapy, fotografie, nákres). Objekty deponií však zatím nejsou vykreslovány  

do samostatných map ani do map poddolovaných území, protože dosud nebylo 

systematicky zpracováno celé území ČR [23].  

 



Alena Mžyková: Hodnocení zátěže životního prostředí 
 

 

 
  
2009                                                                                                                                                             25                                                                                
 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Databáze České geologické služby podle [22] 
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Struktura záznamu v databázi deponií [23]: 

• druh deponie dle Tabulky 5, 

• název deponie, lokalizace, polohová grafická identifikace, 

• stáří deponie (neznámé, 19. století, 20. století do roku 1945, 20. století po roce 

1945), 

• plocha, objem, výška deponie, 

• typ deponie (kuželovitý, kupovitý, terasovitý, tabulovitý, hřbet – val, odkaliště: 

se sypanými hrázemi na konečnou výšku, se základní sypanou hrází a dalšími 

postupně budovanými na naplaveném sedimentu, se základní sypanou hrází  

a dalšími zvyšovacími budovanými naplavováním), 

• pozice (nadúrovňová, svahová, údolní, odkaliště: rovinná s hrázemi po celém 

obvodu, údolní s jednou nebo více hrázemi, v prohlubních přírodních či 

umělých),  

• hodnocení objektu deponie: 

 

o aktuální stav (funkční, zakonzervován, nevyužívaný, v likvidaci, 

nezjištěn), 

o skladba materiálu (petrografické složení, zrnitostní frakce, odkaliště: typ 

technologie, přítomnost škodlivin – zejména karbonáty Ca, Fe, Mg 

(kalcit, magnezit, dolomit, ankerit), sulfidy Fe (pyrit, pyrhotin, markazit) 

v množství nad 1 %), 

o možné ohrožení životního prostředí (sekundární radiace, sekundární 

prašnosti, kontaminace povrchových vod těžkými kovy nebo 

radionuklidy, možnost kontaminace podzemních vod, možnost 

kontaminace půdního pokryvu v okolí, možnost kontaminace okolí 

exhalacemi vznikajícími na objektu),  

o možnost využití deponovaného materiálu jako zdroje nerostných surovin, 

o stupeň rekultivace a použité rekultivační materiály (z hornické činnosti, 

speciální sanační, kaly z čistíren důlních vod, jiné), 

o celkový význam přírodovědný, krajinotvorný nebo historicko-

montanistický. 
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Tabulka 5 Druhy deponií těžebního odpadu podle [23] 
 

popis vysvětlivka 

deponie deponie neznámého původu (nelze zařadit do výše uvedených kategorií) 

halda 
aktivní (současně provozované) deponie hlušiny po průzkumu a těžbě 
nerostných surovin 

odkaliště 
trvalé nebo dočasné uskladnění převážně hydraulicky dopravovaného 
kalu 

odval 
neaktivní (stará, neprovozovaná halda, na které se ukládá hlušina, 
vyvezená při ražení  průzkumných a těžebních hornických děl 

sejp drobný odval vzniklý rýžováním 

výsypka deponie hlušiny z povrchových těžeb – lomů 

skrývka skrývka zemin (bez rozlišení druhu činnosti) 

 

Ve třetí kapitole je provedena analýza možných negativních vlivů těžby  

na životní prostředí se zaměřením na geohazardy spojené s provozem odvalů, odkališť  

a na problémovou oblast správy starých ekologických zátěží. Zásadní, zejména  

ve vztahu k implementaci evropských Směrnic do právního řádu ČR, je existence 

relevantního zdroje informací, kterým je databáze deponií těžebního odpadu vedená 

Českou geologickou službou – Geofondem. 

 

4. Nakládání s těžebními odpady v  legislativě 

Evropského společenství 

4.1. Ochrana životního prostředí v Evropské unii 

Evropská unie je politickým a ekonomickým společenstvím 27 států s celkem 

496 miliony obyvatel, což představuje přibližně 7,5 % světové populace. Vznikla jako 

výsledek integračních procesů probíhajících v evropském měřítku již od 50. let 

minulého století za účelem vytvoření společného trhu, hospodářské a měnové unie, 
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podpory rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti  

a zlepšování kvality života jako celku. Kritický stav světové ekologie integroval  

do klíčových politických rozhodnutí Unie otázky ochrany životního prostředí a principy 

trvale udržitelného rozvoje. Tato koncepce, která byla definována v roce 1980, stanoví 

podmínky rovnováhy mezi ekologickou, ekonomickou a sociální složkou budoucího 

vývoje. Podstatou je tedy soulad mezi počtem a růstem světové populace na straně 

jedné a měnícím se produktivním potenciálem ekosystému Země na straně druhé s tím, 

že podmínkou dosažení udržitelného rozvoje je nalezení takových způsobů využívání 

funkcí a obnovitelných i neobnovitelných zdrojů prostředí, aby tyto byly dostupné  

i pro následující generace [1]. 

Enviromentální legislativa je jednou z nejpropracovanějších oblastí práva 

Evropské Unie, která sjednocuje přístup všech členských zemí potřebou trvalé 

spolupráce a hledání konsensů v této oblasti. Stává se vodítkem pro tvorbu 

vnitrostátních právních předpisů a zároveň pro jejich aplikaci v praxi. Komunitární 

právo životního prostředí je založeno na principu etickém, pokládajícím samotnou 

přírodu za hodnotu potřebující ochranu, principu obecného dobra, spojujícím degradaci 

životního prostředí s lidským zdravím, a principu ekonomickém, v současné turbulentní 

době dominantním. 

K základním zásadám prolínajícím celým právním odvětvím patří [34]: 

• princip „znečišťovatel platí“ (polluter-pays-principle), 

• princip odpovědnosti výrobce (producer responsibility principle),  

• princip nápravy u zdroje (rectification at source principle), 

• princip blízkosti (proximity principle), 

• princip soběstačnosti (self-sufficiency principle). 

 

Odpad a ekologicky šetrné nakládání s ním je nedílnou součástí problematiky 

ochrany životního prostředí obecně. Filozofie evropské environmentální politiky je 

definována v řadě koncepčních dokumentů. Jedním z nich je Rozhodnutí Evropského 

parlamentu   a   Rady    č. 1600/2002   ze   dne   22.7.2002   o  Šestém akčním programu  



Alena Mžyková: Hodnocení zátěže životního prostředí 
 

 

 
  
2009                                                                                                                                                             29                                                                                
 

Společenství pro životní prostředí pro období let 2002 až 2010, které stanoví cíle   

pro produkované odpady [40]: 

• snížení nebezpečnosti a minimalizace rizik, 

• preference opětovného využití, zejména recyklování, 

• minimalizace množství odpadů určených k odstranění 

• zajištění bezpečného odstranění, 

• minimalizace vzdálenosti místa vzniku odpadů a místa jejich likvidace.  

 

Základní právní normou evropského odpadového práva je Směrnice Rady 

2006/12/ES ze dne 5.4.2006 o odpadech, nyní nahrazená Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 98/2008 ze dne 19.11.2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic. Za odpad je zde považována jakákoli látka nebo předmět uvedená v příloze  

k této Směrnici, které se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něj 

požaduje, aby se jí zbavil.  

 

Hierarchie způsobů nakládání s odpady („zbavování se“ odpadů)   je  definována 

následujícím pořadím [12] :   

• předcházení vzniku odpadů, 

• příprava k opětovnému použití, 

• recyklace, 

• jiné využití, např. energetické, 

• odstranění. 

Soubor právních norem evropského odpadového práva, jako základního pramenu tohoto 

práva, lze strukturalizovat do úrovně primární (horizontální legislativa), sekundární 

(zařízení k nakládání s odpady) a terciární (nakládání s vybranými druhy odpadů) tak, 

jak je rámcově uvedeno v Tabulce 6. 

 
Významný pramen komunitárního práva představuje judikatura Evropského 

soudního dvora, jehož rozhodnutí zakládají interpretaci jeho jednotlivých ustanovení. 
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Tabulka 6 Struktura evropského odpadového práva podle [34] 
 

 

primární úroveň 

(horizontální legislativa) 

Směrnice Rady 2006/12/ES o odpadech (kodifikované znění; 
původně 75/442/EEC) ze dne 5.4.2006* 

Směrnice Rady 91/689/EEC o nebezpečných odpadech ze dne 
12.12.1991* 

Rozhodnutí Komise 2000/532/ES, kterým se stanoví Seznam 
odpadů podle čl. 1(a) směrnice 75/442/EHS a seznam 
nebezpečných odpadů podle čl. 1(4) směrnice 91/689/EHS 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č 1013/2006/ES o 
přepravě odpadů ze dne 12.7.2007 

sekundární úroveň 

(zařízení k nakládání 

s odpady) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování 
odpadu ze dne 4.12.2000 
Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkování odpadu ze dne 
26.4.1999 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních 
zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu ze 
dne 27.11.2000 

terciární úroveň 

(nakládání s vybranými 

druhy odpadů) 

Směrnice Rady 75/439/EEC o zneškodňování upotřebených olejů 
ze dne 16.6.1995* 

Směrnice Rady 86/278/EEC o ochraně životního prostředí a 
zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství ze dne 
12.6.1986 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a 
akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech ze dne 
6.9.2006 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC o obalech a 
odpadech z obalů ze dne 20.12.1994 
Směrnice Rady 96/59/EC o zneškodňování polychlorovaných 
bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) ze dne 16.9.1996 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/53/ES o 
automobilech s ukončenou životností ze dne 18.9.2000 
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/96/ES o odpadu z 
elektrických a elektronických zařízení ze dne 27.1.2003 a 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních ze dne 27.1.2003 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s 
odpady z těžebního průmyslu ze dne 15.3.2006 

 

 

* označené právní normy byly nahrazeny Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 ze dne 
19.11.2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic  a zrušeny s účinkem od 12.12.2010 
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4.2. Nakládání s těžebními odpady 

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002 ze dne 22.7.2002     

o Šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí jsou stanoveny čtyři 

klíčové priority v oblasti životního prostředí, a to [40]: 

• změna klimatu, 

• příroda a biologická rozmanitost, 

• životní prostředí, lidské zdraví a kvalita života, 

• přírodní zdroje a odpady. 

V souvislosti racionálním využíváním a nakládáním s přírodními zdroji  

a odpady je zdůrazněna podpora udržitelného řízení těžebního průmyslu s cílem snížit 

jeho dopad na životní prostředí a lidské zdraví.  

Směrnice Rady 2006/12/ES ze dne 5.4.2006 o odpadech, nyní nahrazenou 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/2008 ze dne 19.11.2008 o odpadech            

a o zrušení některých směrnic, definuje v příloze č. 1, mimo jiné, kategorii Q11 odpad 

z těžby a zpracování surovin (např. odpad z důlní těžby, kaly z těžby ropy atd.);  

zároveň však v Čl. 2 vyjímá z působnosti této směrnice odpady vznikající  

při geologickém průzkumu, těžbě, úpravě a skladování nerostných surovin a provozu 

povrchových dolů a tím zařazuje tyto odpady, případně nakládání s nimi, do režimu 

obecných právních předpisů, případně vnitrostátních předpisů práva horního.  Přitom 

odpady z těžební činnosti tvoří pětinu všech odpadů v celé EU a přesahují 400 milionů 

tun ročně. Vzhledem k této obrovské kubatuře a obsahu mnohdy toxických  

a nebezpečných látek, těžební odpady, resp. jejich deponie, se mohou stát zdrojem 

rozsáhlých havárií a způsobit tak závažné ekologické škody, jak dokumentují příklady 

nedávných ekotragédií.  

V roce 1998 došlo v jižním Španělsku k rozsáhlé ekologické destrukci, když 

praskla hráz odkalovací nádrže u dolu Aznalcóllar, patřícímu kanadsko-švédské 

těžařské společnosti. Objem uniklých toxických látek, např. zinku, olova a jiných kovů, 

činil téměř 5 miliónů krychlových metrů, bylo kontaminováno nejméně 6000 hektarů 

zemědělské půdy, což způsobilo ztrátu úrody za 2 miliardy peset (13 miliónů dolarů). 
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Těžké kovy pronikly též do rezervoáru podzemní vody a ohrozily ekosystém jednoho 

z nejcennějších evropských národních parků Donana [24]. 

 

 

 
Obr. 9 Ekologická katastrofa v jižním Španělsku (1998) [25] 

 

 

Počátkem roku 2000 došlo u města Baia Mare v Rumunsku, kde se ve zlatém 

dole těžilo zlato metodou kyanidového loužení, k havárii nazývané největší ekologickou 

katastrofou ve východní Evropě po Černobylu. Vlivem silných dešťů došlo k protržení 

hráze záchytné nádrže odpadních vod a úniku 100 000 krychlových metrů vody 

s vysokou koncentrací kyanidu.  Vedle tekoucích vod (řeky Someš, Tisa, Dunaj) byla 

zamořena také spodní voda a půda [41].  

 

 

Vzhledem k rizikům spojeným s dobýváním nerostných surovin, specifikům       

a množství odpadů vznikajících při jejich dobývání a v přímé souvislosti s důvody shora 

uvedenými, přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie Směrnici 2006/21/ES      

ze dne 15.3.2006 (dále jen „Směrnice“) [13] , která je speciální právní normou 

samostatně upravující nakládání s odpady z těžebního průmyslu, a to způsobem 

minimalizujícím negativní vlivy na vodu, ovzduší, půdu, rostliny, živočichy a krajinu. 
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Těžebním podnikům je takto legislativně uložena povinnost   vést   ekoefektivní   

politiku    založenou   na   principech nejlepších dostupných technik6, řídit se 

ustanoveními environmentální legislativy v jejich širších souvislostech a přijmout 

opatření k monitoringu klasifikovaného těžebního odpadu a k systému řízení 

bezpečnosti při nakládání s těžebním odpadem. Podstatným aspektem funkčnosti  

a transparentnosti tohoto systému je harmonizace toku informací mezi všemi dotčenými 

subjekty, tj. provozovatel, kontrolní orgán, veřejnost a případná přeshraniční 

komunikace. 

Průřezově lze rozdělit obsah celé „Směrnice“ do dvou oblastí. Primární 

strukturní složkou „Směrnice“ je exaktní výklad pojmů, s nimiž pracuje. Tímto je 

rigidně dána množina odpadů vznikajících vyhledáváním, těžbou, úpravou   

a skladováním surovinových zdrojů, které spadají do její působnosti. Jádrem 

„Směrnice“ je pak legislativní úprava práv a povinností subjektů činných  

při provozování zařízení pro nakládání s těžebním odpadem – samotných provozovatelů 

a dozorujících orgánů státní správy. 

Základním pojmem celé právní úpravy je pojem těžebního odpadu, kterým se 

rozumí odpad ve smyslu Směrnice Rady 2006/12/ES ze dne 5.4.2006 o odpadech, nyní 

nahrazenou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/2008 ze dne 19.11.2008           

o odpadech a o zrušení některých směrnic vznikající při vyhledávání, těžbě, úpravě       

a skladování nerostných surovin a při provozu lomů s výjimkou: 

• odpadu vznikajícím při vyhledávání, těžbě, úpravě a skladování nerostných 

surovin a při provozu lomů, který však nevzniká přímo při těchto činnostech 

(např. potravinářské odpady, odpadní olej, vozidla s ukončenou životností, 

                                                 

6 Nejlepší dostupné techniky (BAT - Best Available Techniques) představují nejpokročilejší stupeň 
vývoje použitých technologií a způsobu jejich provozování, které mohou být zavedeny v příslušném 
odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek, a to při dosažení nejúčinnější ochrany 
životního prostředí jako celku. Na základě informací národních technických skupin jednotlivých 
členských zemí jsou odbornými institucemi Evropské komise definovány nejlepší dostupné techniky 
pro dané obory a začleněny do evropských referenčních dokumentů BREF (Reference Document on 
Best Available Techniques).  Reálná aplikace známých nejlepších dostupných technik je nejdůležitější 
součástí procesu integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) v celoevropském měřítku. 
V českém právním řádu je tato problematika upravena Zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů [31]. 
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použité baterie a akumulátory), a to z důvodu vyloučení duplicitních  

a neúměrných správních požadavků na těžební organizace, když právní úprava 

by byla tímto paralelní, 

• odpad vznikající při vyhledávání, těžbě a úpravě nerostných surovin v moři, 

• při vtlačování a zpětném vytlačování čerpané podzemní vody ve smyslu 

příslušných ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze 

dne 23.10.2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky, 

• na inertní odpad7 a neznečištěnou zeminu vznikající při vyhledávání, těžbě, 

úpravě a skladování nerostných surovin a při provozu lomů a na odpad vznikající 

při těžbě, úpravě a skladování rašeliny se z důvodu menšího environmentálního 

rizika vztahuje pouze omezený soubor požadavků, pokud tento není uložen 

v zařízení  pro nakládání s odpady kategorie A, 

• v případě odpadu, který je neinertní a není klasifikován jako nebezpečný  

ve smyslu Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných 

odpadech, může být od požadavků „Směrnice“ zcela, či částečně upuštěno, pokud 

tento není uložen v zařízení pro nakládání s odpady kategorie A, 

• odpad, který může být radioaktivní do působnosti „Směrnice“ spadá  

za podmínky současného vyloučení zvláštních aspektů ošetřených Smlouvou o 

založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). 

Jelikož se na těžební odpad ve smyslu „Směrnice“ nevztahuje Směrnice Rady 

1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, stává se klíčovým vymezení 

úložiště tohoto materiálu. Zařízením pro nakládání s odpady se rozumí prostor 

vyhrazený v různých časových horizontech pro hromadění nebo ukládání těžebního 

odpadu, a to ve skupenství pevném, či kapalném, nebo ve formě roztoku, či suspenze,  

s výjimkou vytěžených prostor, které jsou těžebním odpadem z rekultivačních  

                                                 
7 Inertním se rozumí odpad, který nepodléhá žádným podstatným fyzikálním, chemickým nebo 

biologickým změnám; nerozkládá se, nehoří, není biologicky rozložitelný, nenarušuje jiné kontaktní 

látky ekologicky nepřijatelným způsobem s tím, že ekotoxicita průsakových, ale i povrchových a 

podzemních, vod musí být zanedbatelná. 
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a stavebních důvodů znovu vyplňovány. Součástí zařízení pro nakládání s odpady jsou 

zpravidla: 

• hráz – objekt uměle vybudovaný za účelem zachycení nebo spoutání vody 

v odkališti, 

• odkaliště – přírodní nebo uměle vybudované zařízení na ukládání jemnozrnného 

odpadu, obvykle hlušiny, spolu s různým množstvím volné vody, který vzniká 

při úpravě nerostných surovin a při čištění a recirkulaci technologické vody,  

• odval – uměle vybudované zařízení na ukládání pevného odpadu. 

Považuje-li se zařízení pro nakládání s odpady za potenciální zdroj rizik, kdy 

selhání nebo chybná manipulace, např. zhroucení odvalu nebo protržení hráze, by 

mohlo indukovat závažnou havárii vedoucí bezprostředně, či později k ekologickému 

ohrožení; pokud zařízení obsahuje nadlimitní množství nebezpečných odpadů nebo 

obsahuje nadlimitní množství nebezpečných látek a přípravků podle Směrnice Rady 

67/548/EHS ze dne 27.7.1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných látek nebo Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31.5.1999  o sbližování právních a správních 

předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, zařazuje se 

do kategorie A. 

 

V souvislosti s aktuální problematikou tzv. skládkového hornictví, jsou 

předmětem „Směrnice“ rovněž odpady užívané k vyplňování vytěžených prostor  

za účelem stavby nebo rekultivace. Je-li aplikovaným materiálem odpad těžební, je 

nutno zajistit vytěžené prostory z hlediska stability, předcházení znečištění vod a půd   

a zajištění monitoringu obdobně požadavkům „Směrnice“, v případě odpadu ostatního 

lze podle potřeby aplikovat Směrnici Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999  

o skládkách odpadů. 

 

Zásadní postavení v celém bezpečnostním systému daném „Směrnicí“ získává 

osoba provozovatele, kterou je technicky způsobilá fyzická nebo právnická osoba 

odpovědná za nakládání s těžebním odpadem, včetně dočasného skladování tohoto 
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odpadu, provozní fáze i fáze uzavření, a která je zatížena zcela novými povinnostmi, 

z nichž nejpodstatnější jsou: 

• požádat příslušný orgán o povolení provozování zařízení pro nakládání 

s těžebním odpadem a předložit návrh umístění zařízení, plán pro nakládání 

s odpady, opatření týkající se finanční nebo jiné rovnocenné záruky, popř. 

hodnocení vlivu na životní prostředí, 

• poskytnout relevantní a aktuální informace příslušným orgánům státní správy  

a dotčené veřejnosti v pravidelných časových intervalech a v případě veškerých 

provozních změn, 

• složit finanční záruku k rekultivaci území zasaženého provozem zařízení  

pro nakládání s odpady ve výši odpovídající pravděpodobnému vlivu na životní 

prostředí, a to v aktuálních cenách, 

• předložit minimálně jednou ročně příslušnému orgánu souhrnnou zprávu  

o výsledcích monitoringu zařízení pro nakládání s těžebním odpadem. 

 

K primární výše uvedené povinnosti provozovatelů patří sestavení plánu  

pro nakládání s odpady. Představuje, podobně jako v oblasti obecného práva 

odpadového, základní dokument vnitropodnikové odpadové politiky, který je zdrojem 

aktuálně modifikovaných údajů o cílech a postupech odpadového hospodářství. 

Transparentně a jednoznačně vymezuje užité metody 

• prevence vzniku odpadu a jeho škodlivosti nebo jeho omezení,  

• využití těžebního odpadu prostřednictvím recyklace, opětovného použití nebo 

regenerace, 

• zajištění krátkodobého i dlouhodobého bezpečného ukládání těžebního odpadu 

vzhledem k prognóze rizik metody pro těžbu a úpravu nerostů,  

• výběru projektu, který minimalizuje požadavky na monitoring a kontrolu 

zařízení pro nakládání s odpady při současné minimalizaci nepříznivých účinků 

migrujících látek a maximalizaci geotechnické stability povrchových objektů. 
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Zpracovaný plán pro nakládání s odpady pro konkrétní reálné zařízení, 

předkládaný kontrolním orgánům i dotčené veřejnosti, musí obsahovat povinné 

legislativně dané složky: 

1. klasifikace zařízení pro nakládání s odpady, 

V případě zařízení pro nakládání s odpady kategorie A, s výjimkou zařízení 

spadajících do působnosti Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole 

nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, je provozovatel povinen 

vypracovat před zahájením provozu politiku prevence závažných havárií při nakládání 

s těžebními odpady, zavést systém řízení bezpečnosti a vnitřní havarijní plán, jehož 

cílem je potlačení a zvládnutí havárií a jiných mimořádných událostí způsobem 

minimalizujícím poškození lidského zdraví a životní prostředí; zajištění rekultivace, 

sanace a vyčištění havárií postiženého území. 

2. popis odpadu:  

• popis očekávaných fyzikálních a chemických vlastností ukládaného 

odpadu, 

• stabilitu odpadu vzhledem k atmosférickým podmínkám na povrchu, 

• třídění odpadu podle Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3.5.2000, 

kterým se stanoví seznam odpadů, 

• popis chemických látek užívaných při úpravě zdroje, jejich stabilita, 

• popis způsobu ukládání, 

• používaný systém dopravy odpadů, 

3. prognózu množství odpadu, který vznikne během provozní fáze, 

 

4. prognózu stavu území zasaženého provozem, 

 
5. popis postupů vzniku odpadu a jeho následného zpracování, 

 

6. popis opatření k prevenci negativních environmentálních vlivů, 
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7. popis opatření k prevenci zhoršování stavu vody a k minimalizaci znečištění 

ovzduší a půdy: 

• vyhodnocení možnosti tvorby průsakové vody, včetně obsahu 

znečišťujících látek, 

• prevence, popř. minimalizace, tvorby průsakové vody a eliminace 

potenciálního znečištění vodních zdrojů a půdy, 

• způsob a zabezpečení úpravy znečištěné vody na požadovanou jakost  

pro vypouštění do vodního recipientu, 

• prevence tvorby plynných emisí a emisí prachu, 

• odkaliště obsahujícího kyanid zajistit, aby koncentrace kyanidu 

rozložitelného ve slabé kyselině byla minimalizována pomocí nejlepších 

dostupných technik a dosáhla maximální cílové hodnoty 10 ppm, 

8. návrh kontrolních a monitorovacích postupů, 

 

9. návrh plánu ukončení provozu, včetně rekultivace s tím, že v případě potřeby 

bude zařízení i nadále provozovatelem sledováno a kontrolováno.  

 

 

„Směrnice“ zakládá v souvislosti s vykonáváním dozoru nad provozem zařízení 

pro nakládání s těžebními odpady řadu nových povinností rovněž pro kontrolní orgán: 

1. povolovat na žádost organizace provozování zařízení pro nakládání s těžebním 

odpadem ověřením splnění legislativních podmínek, 

2. v pravidelných časových intervalech kontrolovat povolené zařízení a posuzovat 

plnění podmínek, za nichž bylo povolení vydáno, 

3. schvalovat plán pro nakládání s odpadem, 

4. vypracovat na základě podkladů poskytnutých provozovatelem v rámci 

povolovacího řízení vnější havarijní plán nutných opatření mimo předmětné 

zařízení, 
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5. požádat provozovatele o složení finanční záruky, 

6. vytvořit účinný systém kontrolních prohlídek k zamezení neřízeného 

skládkování těžebního odpadu, 

7. uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce při porušení vnitrostátních právních 

předpisů přijatých na základě „Směrnice“, 

8. poskytnout informace dotčené veřejnosti, příslušným orgánům státní správy  

a příslušným orgánům Společenství, 

9. vést inventární soupis uzavřených zařízení pro nakládání s odpady s možným 

závažným nepříznivým vlivem na životní prostředí. 

 

Podstatným aspektem aplikace požadavků „Směrnice“ v praxi provozovaných 

odvalů a odkališť je časový test, neboť rigidita požadavků „Směrnice“ bude reálně 

uplatňována takto: 

 

• zařízení pro nakládání s odpady, kterému bylo vydáno povolení nebo které bylo 

činné k 1.5.2008 bude v souladu s ustanoveními „Směrnice“ s výjimkou složení 

finanční záruky k rekultivaci dotčeného území (1.5.2014),    

 

• zařízení pro nakládání s odpadem, která přestala přijímat odpady před 1.5.2008 

nebo dokončovala uzavírací postupy v souladu s příslušnými právními předpisy nebo 

budou skutečně uzavřená k 31.12.2010, musí být řízena tak, aby nebyla v rozporu s cíli 

„Směrnice“ a s ostatními environmentálními požadavky platné legislativy.  

 

 

Čtvrtá kapitola je obsahovým průřezem evropské „Směrnice“, která nově  

a komplexně definuje požadavky na provoz některých zařízení pro nakládání s těžebním 

odpadem, zejména odvalů a odkališť. V této souvislosti ukládá řadu výše uvedených 

nových povinností provozovatelům zařízení, dohlížejícím orgánům i členským zemím 

Unie jako celku.  
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5.   Implementace směrnic EU v právním řádu ČR 

Podmínkou členství ČR a ostatních zemí střední a východní Evropy 

v Evropské unii je, mimo jiné, harmonizace vnitrostátních právních a administrativních 

systémů s jednotlivými typy legislativy Společenství. Rozhodnutí (Decisions) jsou 

cíleně směrována k jednotlivým subjektům (státům, firmám, mezinárodním 

organizacím,…); nařízení (Regulations) vstupují v platnost ve všech státech Unie 

automaticky k uvedenému datu bez zapracování do národní legislativy; směrnice 

(Directives) musí být ke stanovenému datu převedeny do právního systému členských 

států. 

 

Legislativa EU k ochraně životního prostředí obsahuje více než 300 právních 

aktů (Acquis Communautaire – komunitární právo). Ovšem z příčin výše uvedených je 

objem environmentální legislativy Společenství, který je nutno vnitrostátně v každé 

členské zemi integrovat, podstatně menší. Soubor těchto předpisů je označován jako 

Enviromental Acquis – environmentální právo – a je tvořen zhruba 70 směrnicemi a 21 

nařízeními [1]. 

 

Vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 byl zahájen 

harmonizační proces národního českého práva s právem komunitárním. Výsledkem 

transpozice v oblasti ochrany životního prostředí, resp. odpadového hospodářství, je 

poměrně rozsáhlý soubor předpisů různé právní síly, který lze zjednodušeně 

strukturalizovat podobně jako odpadové právo evropské (Tabulka 6). Systematika 

českého odpadového práva8 je uvedena v Tabulce 7. 

 

 

 

 

                                                 
8 V souvislosti s přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 ze dne 19.11.2008 o 

odpadech a o zrušení některých směrnic  bude nutno Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, v termínu do 12.12.2010 revidovat. 
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Tabulka 7 Systematika českého odpadového práva podle podle [34] 
 

primární úroveň 

(horizontální legislativa) 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
základní právní norma odpadového hospodářství 
Nebezpečný odpad je definován a nakládání s ním upraveno v rámci 
Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů   
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů 
(Katalog odpadů) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č 1013/2006/ES o přepravě 
odpadů ze dne 12.7.2007 de iure  není nutno implementovat; v neřešených 
specifikacích platí subsidiárně  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů 

sekundární úroveň 

(zařízení k  nakládání 

s odpady) 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním 
provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů 

terciární úroveň 

(nakládání s vybranými 

druhy odpadů) 

Nakládání s odpadními oleji: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů 
Nakládání s čistírenskými kaly: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití 
upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů 
Nakládání s bateriemi a akumulátory: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
Nakládání s obaly: 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů 
Nakládání  s  PCB/PCT: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb.,  
o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldibromdefenylmetanem a 
s veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 
50 mg/kg, ve znění pozdějších předpisů 
Nakládání s automobily s ukončenou životností: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů 
Nakládání s elektroodpadem: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o  podrobnostech  
nakládání s elektrozařízeními  a   elektroodpady a o bližších podmínkách 
financování nakládání s nimi,  ve znění pozdějších předpisů 
 Nakládání s odpady z těžebního průmyslu:  
V současné době není dokončeno integrační řízení. 
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Jednou z norem skupiny environmentálního práva je také Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15.3.2006 o nakládání s odpadem 

z těžebního průmyslu (dále jen „Směrnice“), která zakládá povinnost členských států 

Společenství integrovat požadavky „Směrnice“ do národního právního řádu tak, aby 

v termínu do 1.5.2008 byla vnitrostátně přijata nezbytná opatření k zajištění eliminace 

nepříznivých účinků těžebního odpadu na životní prostředí a zejména k řízení jeho 

ukládání, a to i po ukončení provozu zařízení pro nakládání s odpadem, a k zamezení 

vzniku neřízených deponií.  

 

Návrh zákona o těžebním odpadu byl předložen vládě ministrem průmyslu        

a obchodu a předsedou Českého báňského úřadu v Praze dne 2.5.2008 pod č.j. 402/08 

[37]. Vzhledem k tomu, že v České republice ještě nebyla transpozice dokončena, 

nepodařilo se tudíž termín stanovený „Směrnicí“ dodržet. Dle prohlášení premiéra 

Mirka Topolánka ze dne 21.5.2008 je jedním z důvodů prodlevy hledání finančních 

zdrojů pro zřízení úložných míst a jejich registru: „Schválení zákona není ničím 

ohroženo, jen se musí najít patřičná úspora nebo dodatečné peníze“ [37]. Předpokládaný 

finanční dopad na báňské organizace je očekáván ve výši cca 150 mil. Kč jednorázově  

a následně ve výši 30 – 40 mil. Kč každoročně. Dopad na veřejné rozpočty se očekává 

jednak v důsledku nárůstu agendy Ministerstva životního prostředí při tvorbě registru 

uzavřených nebo opuštěných úložných míst, které mají nebo by mohly mít závažný 

nepříznivý vliv na životní prostředí nebo na lidské zdraví (cca 90 mil. Kč v období let 

2008 – 2012), jednak v sektoru činnosti státní báňské správy, a to ročně cca o 11 mil 

Kč, zejména v souvislosti s potřebou personálního posílení. Zdroji těchto nutných 

investic bude především výnos z úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů 

podle § 32a Zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů [20]. 

 

Problematika nakládání s odpady z těžebního průmyslu dosud nebyla v českém 

právu komplexně řešena. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, sice vymezuje v příloze 1 skupinu odpadů Q11 zůstatky z dopravy a úpravy 
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surovin (např. z dolování, dopravy nafty apod.)9, stejně tak Katalog odpadů definuje 

odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 

(Příloha 3), současně jsou však odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem ukládaných v odvalech, výsypkách a odkalištích z působnosti 

citovaného zákona o odpadech vyloučeny [18]. Specifikovaná činnost byla dosud 

regulována tudíž pouze v obecné rovině zejména v rámci režimu práva horního10, které 

považuje opuštěné odvaly, výsypky nebo odkaliště za ložiska nerostů, pokud nerosty 

obsahují a tyto objekty vznikly hornickou činností [19]. 

 

 

Obr. 10 Odkaliště bývalé chemické úpravny uranu MAPE Mydlovary  

              (jeden z největších současných ekoproblémů v ČR) [27] 

 

                                                 
9 Odpad uvedený pod položkou Q11 v Příloze č. 1 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, obecně nelze použít k uložení na odvaly v blízkosti dolů, neboť obsahuje kromě 
horniny i zbytky po těžbě (např. zbytky výdřevy, pásových dopravníků,…), což je z bezpečnostních 
důvodů v souladu s platnými předpisy práva horního vyloučeno.  

 
10 K základní platné legislativě regulující provoz odvalů a odkališť se řadí v českém právním řádu 
zejména Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu  
při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 104/1988 Sb.,  
o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování 
činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností od 1.5.2008 zákon 
č. 168/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě.  
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Návrh zákona o těžebním odpadu zapracovává příslušný předpis Evropských 

společenství („Směrnici“) do právního řádu České republiky. Jak vyplývá ze Srovnávací  

tabulky pro posouzení implementace předpisu EU [20], navržená transkripce v podstatě 

požadavky „Směrnice“ až na drobná specifika kopíruje. Obecně nová právní úprava 

stanovuje požadavky na provoz některých zařízení pro nakládání s odpadem z těžebního 

průmyslu. Omezení je dáno časovým testem (Čl. 24 „Směrnice“) a podmínkou 

existence definované činnosti nakládání s těžebním odpadem deponovaným na odvalech 

a v odkalištích. Předmětem návrhu zákona je tudíž provoz, ale i sanace a rekultivace, 

dlouhodobých úložišť v současné době nevyužitelných nerostných hmot a zemin, a to 

způsobem bezpečným životnímu prostředí. V případě odkališť by příkladně konečným 

stavem měla být bezvodá odkaliště s vhodnou úpravou hrází a povrchu 

sedimentovaného materiálu překrytím zeminou z důvodů prašnosti jemnozrnných 

flotačních hlušin. K výjimkám z působnosti zákona dále patří také odvaly a odkaliště, 

která jsou jako součást technologického cyklu v průběhu těžby a úpravy nerostů 

cyklicky odtěžována, neboť tento proces nepatří k činnosti „nakládání s odpadem“ ve 

smyslu ustanovení návrhu zákona.  

 

V souvislosti se zákonným zmocněním, bude celý implementační proces 

dokončen přijetím vyhlášky Českého báňského úřadu v Praze, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem. Jedná se o vymezení 

náležitostí plánu pro nakládání s těžebními odpady, náležitosti zřizování, provozu  

a ukončení provozu úložného místa, náležitosti popisu těžebního odpadu a limity pro 

rozdělení úložných míst. Zejména poslední z uvedených oblastí velmi úzce souvisí 

s tématem a cílem této kvalifikační práce, kterým je způsob hodnocení vlivu odvalů  

a odkališť na životní prostředí.   

 

Pátá kapitola je jednak zhodnocením dosavadní právní úpravy nakládání 

s těžebním odpadem v rámci vnitrostátní environmentální legislativy a jednak analyzuje 

jednotlivé stupně procesu úplné implementace evropské „Směrnice“ do právního řádu 

ČR počínaje přijetím návrhu zákona o těžebním odpadu až po zpracování jednotné 

metodiky v rámci prováděcích předpisů. 
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6. Hodnotící kriteria zátěže životního prostředí 

těžebními odpady 

 

Jak vyplývá z analýzy provedené v předchozích článcích, je environmentální 

legislativa, včetně odpadové, v České republice velmi propracovanou částí národního 

právního řádu. Výjimku tvoří tzv. odpad těžební a nakládání s ním jako činnost, která 

dosud byla upravena pouze na úrovní obecné a v rámci norem práva horního.              

Na příkladech bylo dokladováno, že i přes tuto legislativní absenci patřila a patří 

k základním prioritám managementu báňských organizací ochrana životního prostředí 

realizací efektivní odpadové politiky a zahlazováním následků hornické činnosti 

důsledným a esteticky krajinotvorným způsobem (viz. Obr. 11).  

 

 

Obr. 11 Rekultivovaný areál bývalé štěrkovny v Hostivicích u Prahy [27] 
 
 

Vytvoření exaktního právního rámce režimu ukládání těžebních odpadů 

způsobem neohrožujícím životní prostředí a lidské zdraví, který je důsledkem přijetí 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006,  

o nakládání s odpady z těžebního průmyslu, je v současné době jedním z hlavních úkolů 

státní báňské správy. V rámci dokončení implementačního procesu a z důvodu 
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jednotného postupu příslušných orgánů státní správy ve vztahu k provozovatelům 

zařízení pro nakládání s odpadem z  těžebního průmyslu (dále jen „zařízení“), resp. 

původcům odpadu, je nezbytností po přijetí projednávaného zákona o nakládání 

s těžebním odpadem vypracovat metodiku kontrolní činnosti nad dodržováním tohoto 

zákona, jejíž nezbytnou součástí budou i kriteria posouzení vlivu na životní prostředí. 

Při tvorbě systému hodnotících kritérií pro posouzení environmentální zátěže 

těžebními odpady, je nutné jednak postihnout požadavky dané legislativními pravidly 

na evropské i vnitrostátní úrovni, a jednak specifika báňské sféry ve vztahu: struktura 

těžebního průmyslu – potenciální znečišťující prvky (Tabulka 8). Filozofie celého 

systému musí na jedné straně obsahovat monitoring všech možných zdrojů 

environmentálních rizik, na straně druhé však musí být vyloučeny redundantní prvky 

z důvodu eliminace nadměrného procesního i finančního zatížení subjektů právní 

úpravy.  

 
 
 
Tabulka 8 Rozdělení znečišťujících látek podle chemického složení [5] 
 

 

sloučeniny síry 

anorganické oxidy síry (SO2, SO3), kyselina sírová, sulfan, sirníky, 
sirouhlík 

organické merkaptany, organické sirníky 

sloučeniny dusíku 
anorganické oxidy dusíku (N2O, NO, NO2), kyselina dusičná, 

amoniak, kyanovodík 
organické aminy, peroxidusičnany, peroxiacylnitráty (PAN) 

sloučeniny kyslíku 
anorganické ozon 

organické oxiradikály 

sloučeniny uhlíku 

anorganické oxidy uhlíku (CO, CO2) 

organické 
alifatické uhlovodíky (nafta, benzín, petrolej, minerální 
oleje), aromatické uhlovodíky 
 (benzen, toluen, xylen, PAU), alkoholy, fenoly, … 

sloučeniny halogenované 

anorganické halové prvky (F, Cl, Br) a jejich kyseliny 
 (HF, HCl, HBr) 

organické 
halogenované uhlovodíky  
(DDT, PCB, freony,  
halony, …) 

sloučeniny ostatních 

prvků 
 zejména sloučeniny rizikových prvků 

 (As, Cd, Hg, Pb, …) 
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Bilance potenciálních geohazardů a ekologických rizik spojených s provozem 

odvalů a odkališť, byla podrobně analyzována v kapitole 3. Systém hodnocení vlivů, 

zejména negativních, těchto „zařízení“ na životní prostředí je v podstatě řešením 

odpovědí na tři klíčové otázky:   

 

1. „Podle jakých legislativních pravidel se bude hodnotit?“, 

2. „Vliv čeho se bude hodnotit?“, 

3. „Jakým způsobem se bude provádět hodnocení?“. 

 

Základem pro vytvoření hodnotícího systému jsou požadavky evropské 

„Směrnice“. Jelikož úkoly vyplývající z prováděcích a pozměňovacích opatření 

uvedených v Článku 22 „Směrnice“ byly dopracovány místo k 1. květnu 2008 až 

v tomto kalendářním roce, nebylo možné tato upřesnění případně začlenit do návrhu 

integračního zákona v ČR. Proto je nezbytné zohlednit tyto aspekty v připravovaných 

prováděcích předpisech.  

 

Řešením první otázky je primární testování konkrétního „zařízení“, zda  

do působnosti požadavků „Směrnice“, a tudíž i vnitrostátní právní úpravy, spadá, či 

nikoli. V případě kladného výsledku je relevantní řešení předmětu hodnocení, kterým je 

jednak vlastní úložiště a jednak charakter deponovaného těžebního odpadu. Je tudíž 

nezbytné provést systematizaci obou kategorií. Způsoby provádění hodnocení jsou 

prakticky ekvivalentní kontrolnímu a monitorovacímu systému „zařízení“.   

 

 

Ad 1:  Primární test příslušnosti 

 

Při primárním hodnocení zařízení pro nakládání s těžebními odpady je nutné 

postupovat v souladu s legislativními zásadami uvedenými v kapitole 4.2. a v kapitole 

5. Řešení klíčové otázky příslušnosti konkrétního „zařízení“ do režimu zpřísněných 

požadavků na provoz ve smyslu „Směrnice“, je nutné realizovat jednak v úrovni 

technologické a jednak v úrovni časové. Hierarchii postupných rozhodovacích bloků 

znázorňuje Obr. 12.  
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Inkluze „zařízení“ do režimu „Směrnice“ z hlediska technologického je prvotní  

a v zásadě jde pouze o posouzení, zda typ deponie vyhovuje definici předmětu zákonné 

úpravy. Např. v  ČR by se mělo jednat o provoz, ale i sanace a rekultivace, 

dlouhodobých úložišť v současné době nevyužitelných nerostných hmot a zemin,  

na nichž dochází k nakládání s těžebními odpady s výjimkou opětovného odtěžování 

v rámci technologických cyklů. Podstatným aspektem pro rozsah aplikace požadavků 

„Směrnice“ je potenciální environmentální riziko, jež deponovaný odpad představuje. 

Nejpřísněji bude sledován provoz úložiště odpadu nebezpečného, naopak v případě 

deponií neznečištěné zeminy, inertního odpadu, rašeliny, apod. lze požadavky 

„Směrnice“ v rámci rozhodovací pravomoci příslušných státních orgánů zeslabit. 

 

Časový test je kritériem jednak pro samotnou příslušnost „zařízení“ do režimu 

„Směrnice“, a jednak pro intenzitu a rozsah uplatňování povinností legislativně 

uložených při jeho provozu. Jedná se o zásadní údaj zejména v případě provádění 

případných kontrol ze strany orgánů pověřených dozorem nad dodržováním zákona  

o těžebním odpadu.  

 

Míra úplnosti aplikace požadavků „Směrnice“ při provozu „zařízení“ je 

vyjádřena hodnotami POŽ1, POŽ2 a POŽ3, kde 

• POŽ1 vyjadřuje nutnost plné aplikace „Směrnice“, tj. zajištění všech požadavků, 

• POŽ2 je vzhledem k POŽ1 omezen výčtem Článků „Směrnice, z jejichž 

působnosti jsou specifikovaná zařízení vyňata, 

• POŽ3 je určením požadovaných zásad pro nakládání s těžebním odpadem 

v přechodném období. 
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*             s výjimkou požadavků Čl. 14 odst.1 (do 1.5.2014) a Čl.13 odst.6 „Směrnice“ 
**       Čl. 5, Čl. 6 odst.3až 5, Čl. 7, Čl. 8, Čl. 12 odst.1 a 2, Čl. 14 odst.1 až 3 „Směrnice“ 
***      v  souladu  s Čl. 4 odst. 1 „Směrnice“ a ostatní environmentální legislativou 
 
 
Obr. 12 Primární testování „zařízení" 
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Ad 2:  Kategorizace předmětu hodnocení 

 

Výchozím a základním dokumentem odpadové politiky organizace je Plán      

pro nakládání s odpady (dále jen „Plán“), jehož náležitosti byly specifikovány 

v kapitole 4.2..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Plán pro nakládání s odpady - životní cyklus 
 

 

K povinným obsahovým složkám „Plánu“ patří mimo jiné také klasifikace 

„zařízení“ a popis odpadu. Klasifikací se rozumí zařazení „zařízení“ do kategorie A  

ve smyslu podmínek daných „Směrnicí“ nebo odůvodnění redundance zavedení 

zpřísněného režimu provozování, tj. jedná se o „zařízení“ ostatní.  

 

Popisem deponovaného odpadu s relací k hodnocení jeho potenciálních vlivů na 

životní prostředí se rozumí [13]:  

• geochemické vlastnosti a geochemické chování odpadu, 

• geotechnické vlastnosti odpadu, 

• stabilita odpadu vzhledem k atmosférickým podmínkám na povrchu, 

• zatřídění odpadu podle Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3.5.2000, 

kterým se stanoví seznam odpadů, 

• popis chemických látek užívaných při úpravě zdroje, jejich stabilita, 

plán pro 
nakládání s 

odpady 

přezkoumání 
v pětiletých 
cyklech 

řízení nutných 
změn 

interakce s dozorujícím orgánem 

monitoring 
a kontrola 
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• popis způsobu ukládání, 

• používaný systém dopravy odpadů. 

 

Bazickou úlohou při deponování odpadu na úložiště je zejména identifikace 

odpadu nebezpečného, resp. inertního, jako základního kriteria pro inkluzi „zařízení“  

do kategorie A, a jejich odůvodněná specifikace podložená relevantními výsledky 

informačních toků.    

 

 

Ad 3:  Metodika hodnocení environmentálního vlivu odpadu  

 

Způsoby hodnocení ekologické zátěže „zařízeními“ jsou v podstatě identické se 

způsoby sběru a vyhodnocování reprezentativních ukazatelů. Informačními zdroji jsou: 

 

• vyhodnocování již existujících dostupných údajů: stávající průzkumné práce  

a studie, stávající povolení, geologický průzkum, analogie s obdobnými 

lokalitami, přehled inertního odpadu – dle certifikovaných systémů, 

• vzorkování a testování s důrazem na spolehlivost a kvalitu výsledků, včetně 

vypracování programu vzorkování dle normy EN 14899. 

 

Program vzorkování, resp. plán odběrů vzorků odpadů, by měl obsahovat 

následující kapitoly [11] a tím jednoznačně definovat údaje pro popis odpadu, který je 

součástí finálního plánu pro nakládání s odpady: 

• definování účelu vzorkování, 

• obecné informace (původce, resp. vlastník, odpadu, identifikace lokality  

a „zařízení“), 

• informace o vzorkovaném odpadu (druh, způsob vzniku, výrobní postupy, 

vstupní suroviny, rešeršní informace o fyzikálních a chemických vlastnostech 

odpadu), 

• určení schématu vzorkování, počty vzorkovaných jednotek, počty dílčích vzorků 

odebraných z jednotky, určení míst odběru vzorků), 

• hmotnost, příp. objem, dílčího vzorku, 
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• požadovaný rozsah laboratorních zkoušek, 

• typ vzorkovače a typ vzorkovnice použitých při odběru a uskladnění vzorků, 

• popis techniky odběru dílčích vzorků, 

• postup úpravy vzorků, 

• velikost laboratorního (zkušebního a archivního) vzorku, 

• opatření k zabezpečení a řízení jakosti vzorkování, 

• určení odpovědnosti za průběh vzorkování, 

• výběr laboratoře, 

• ochrana zdraví a zásady bezpečnosti práce. 

 

Obecně by měl být program vzorkování zaměřen na zpracování 

reprezentativních vzorků odpovídajících průměrnému složení testovaného objektu  

a poskytnout odpovědi na několik základních otázek [1]: 

 

• CO?                     definování předmětu vzorkování a sledovaných parametrů      

• KDO?                  určení  odpovědnosti za vzorkování a následnou analýzu 

• KDY?                  stanovení  termínu a období trvání akce     

• JAK?                   stanovení způsobu vzorkování a metody analýz    

• PROČ?                vymezení účelu, včetně  využití výsledků a závěrů akce 

• ZA KOLIK?       stanovení  limitu finančních nákladů 

 

Nedílnou součástí programu vzorkování by měl být systém operativního řízení 

jakosti k zajištění předem stanovené potřebné úrovně kvality dat. Metodologie může být 

tvořena řadou postupů, zejména: 

• pravidelné ověřování kalibrací, 

• slepé pokusy, 

• pravidelná měření laboratorních duplikátů, 

• pravidelná měření referenčních materiálů a další (blíže viz. [11]). 
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Syntézou získaných a analyzovaných výše uvedených poznatků lze definovat 

základní kriteria hodnocení vlivu „zařízení“ na životní prostředí: 

 

� vhodnost umístění vzhledem ke chráněným krajinným oblastem a ke skupině 

podmínek geologických, hydrologických, hydrogeologických a seizmických, 

� bezpečnost dlouhodobého ukládání s eliminací, či omezením znečištění půdy, 

ovzduší, podzemních a povrchových vod především přerušením možných 

migračních cest, 

� geotechnická stabilita nadzemních částí „zařízení“, 

� existence opatření k předcházení zhoršování současného stavu vod zejména  

ve vztahu k možnostem tvorby průsakové vody s obsahem znečišťujících látek    

a způsoby úpravy znečištěných vod před vypuštěním do vodního recipientu, 

� existence opatření k předcházení zhoršování současného stavu ovzduší 

zamezením plynných a prachových emisí, 

� splnění limitů v případě odkališť obsahujících kyanid, 

� existence účinného kontrolního a monitorovacího systému „zařízení“, který je 

přizpůsoben povaze deponovaného odpadu (nebezpečný odpad - inertní odpad – 

odpad bez obsahu škodlivin), 

� způsob zabezpečení sběru a vyhodnocení relevantních informací, 

� vytvoření plánu odběru vzorků a jeho realizace s důrazem na kvalitu odběrních  

a analytických postupů, včetně způsobů stanovení nejistot získaných výsledků, 

� v případě „zařízení“ kategorie A existence efektivní politiky prevence závažných 

havárií. 

 

 

Šestá kapitola je jádrem celé kvalifikační práce, když syntézou získaných 

poznatků je navržena sada kriterií k hodnocení zátěže životního prostředí  

při provozování „zařízení“, tj. odvalů a odkališť. 

Jedná se však pouze o hrubé a výchozí schéma možného hodnotícího systému, 

které pro účely praktického použití je nutno dopracovat o jednoznačné a exaktní 

specifikace klíčových pojmů a postupů.   
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Závěr 

Předkládaná kvalifikační práce je z hlediska tematických rámců rozdělena  

do čtyř rovin. První je věnována odpadům a odpadové problematice, druhá se týká 

legislativy k ochraně životního prostředí, třetí je bilancí enviromentálních dopadů 

těžební činnosti a čtvrtá je vlastním řešením zpracovávaného úkolu - návrhem 

hodnocení zátěže životního prostředí při provozování odvalů a odkališť ve vzájemné 

vazbě s probíhající implementací evropské „Směrnice“ do právního řádu ČR. 

Metodikou od obecného ke speciálnímu je zde průřezově nastíněna 

problematika odpadů a jejich vzniku v obecné rovině a poté specifika odpadu těžebního, 

včetně vymezení stávající ekopolitiky báňských organizací, které je již v současné době 

věnována velká pozornost, jak vyplývá ze závěrů kapitoly druhé. 

 Legislativní zázemí environmentální politiky na evropské úrovni je oblastí 

velmi propracovanou, přesto vznikla potřeba samostatné směrnice vytvářející rámec  

pro nakládání s odpadem těžebním, dříve právně ošetřeným jen vágně. V ČR 

k dnešnímu dni není součástí právního řádu samostatný a základní zákon k zásadám 

provozování zařízení pro deponii odpadu z těžby. Schvalovaný návrh zákona však není 

dostatečně podrobný a exaktní pro naplnění požadavků evropské „Směrnice“. Z důvodu 

jednoty postupu kontrolního orgánu, ale i provozovatelů předmětných zařízení, vzniká 

potřeba vypracování jednotné metodiky k uplatňování zákona v praxi, která by završila 

proces implementace „Směrnice“ do vnitrostátního práva ČR.  

Návrh základního schématu hodnocení environmentálních dopadů provozování 

odvalů a odkališť je předkládán v kapitole šesté této práce. Jak však již bylo uvedeno 

v dílčím závěru citované kapitoly, jedná se o systematiku výchozí, kterou je  

pro praktickou aplikaci nutno dopracovat o celou řadu postupů: 

 

• stanovení hierarchie nebezpečnosti deponovaných odpadů, včetně sledovaných 

zátěžových parametrů a jejich vnitrostátní limity přípustnosti,  

• vymezení inertního odpadu prostřednictvím jeho vlastností,  

• způsoby a kategorie hodnocení vlastností odpadů a zařízení, včetně vyhodnocení 

následné nebezpečnosti a potenciálních migračních cest, 
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• podrobnosti stanovení parametrů zatřiďování „zařízení“ do jednotlivých 

kategorií, 

• stanovení zásad ověřování a parametrů geotechnické stability „zařízení“, 

• definování množiny požadovaných geochemických testům pro jednotlivé 

skupiny odpadů v rozsahu přizpůsobeném stupni ohrožení životního prostředí, 

• vyhodnocování potenciálních rizik ohrožení života nebo nebezpečí pro lidské 

zdraví, 

• prognózování objemového nárůstu odpadů v čase, 

• metodologii sestavení programu vzorkování, včetně parametrizace řízení jakosti, 

• frekvence a struktura informačních toků mezi provozovatelem a dozorujícím 

orgánem státní správy, 

• vymezení širších legislativních souvislostí v návaznosti na vlastní kategorizaci 

odpadů a „zařízení“ a sestavování základních dokumentů odpadové politiky.  

 

Řešení výše uvedené skupiny úloh však v této fázi přesahuje rámec zpracované 

bakalářské práce, a to i vzhledem k přetrvávajícímu stavu legislativní absence 

základního zákona. Je však možným východiskem pro další rozpracování podrobného 

metodického rámce při provozování zařízení pro nakládání s těžebním odpadem. 
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Příloha 1 Seznam nebezpečných vlastností odpadu [18] 
 
 

kód vlastnost 

H1 výbušnost 

H2 oxidační schopnost 

H3-A vysoká hořlavost 

H3-B hořlavost 

H4 dráždivost 

H5 škodlivost zdraví 

H6 toxicita (akutní i chronická) 

H7 karcinogenita 

H8 žíravost 

H9 infekčnost 

H10 teratogenita (toxicita pro reprodukci) 

H11 mutagenita (schopnost vyvolávat poškození genetického materiálu) 

H12 
schopnost uvolňovat vysoce toxické plyny ve styku s vodou, 
vzduchem nebo kyselinami (tzv. následná nebezpečnost) 

H13 
schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při 
odstraňování 

H14 
ekotoxicita (nežádoucí účinka na flóru a faunu, narušení stability 
ekosystémů) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 2 Seznam složek, které činí odpad nebezpečným [18] 
 
 

Kód 
Složka, která podle 
tohoto zákona činí 

odpad nebezpečným 
Kód 

Složka, která podle tohoto zákona činí odpad 
nebezpečným 

 
C1 

berylium; sloučeniny 
berylia 

C27 karbonyly kovů 

C2 sloučeniny vanadu C28 peroxidy 

C3 
sloučeniny šestimocného 
chrómu (VI) 

C29 chlorečnany 

C4 sloučeniny kobaltu C30 chloristany 
C5 sloučeniny niklu C31 azidy 
C6 sloučeniny mědi C32 PCB nebo PCT 
C7 sloučeniny zinku C33 farmaceutické nebo veterinární přípravky 

C8 arzén; sloučeniny arzénu C34 
biocidy a fytofarmaceutické přípravky (např. pesticidy 
apod.) 

C9 selen; sloučeniny selenu C35 infekční látky 
C10 sloučeniny stříbra C36 kreozoty 

C11 
kadmium; sloučeniny 
kadmia 

C37 izokyanatany; thiokyanatany 

C12 sloučeniny cínu C38 organické kyanidy (např. nitrily apod.) 

C13 
antimon; sloučeniny 
antimonu 

C39 fenoly; sloučeniny fenolu 

C14 telur; sloučeniny teluru C40 halogenovaná rozpouštědla 

C15 
sloučeniny baria, s 
výjimkou síranu 
barnatého 

C41 
organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných 
rozpouštědel 

C16 rtuť; sloučeniny rtuti C42 
organohalogenové sloučeniny, s výjimkou inertních 
polymerovaných materiálů a dalších látek uvedených v této 
příloze 

C17 
thalium; sloučeniny 
thalia 

C43 
aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické 
organické sloučeniny 

C18 olovo; sloučeniny olova C44 alifatické aminy 
C19 anorganické sirníky C45 aromatické aminy 

C20 
anorganické sloučeniny 
fluoru, s výjimkou 
fluoridu vápenatého 

C46 étery 

C21 anorganické kyanidy C47 
látky výbušné povahy, s výjimkou látek uvedených jinde v 
této příloze 

C22 

následující alkalické 
kovy a kovy alkalických 
zemin: lithium, sodík, 
draslík, vápník, hořčík v 
nevázané podobě 

C48 organické sloučeniny síry 

C23 
kyselé roztoky nebo 
kyseliny v pevné formě 

C49 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu 

C24 
zásadité roztoky nebo 
zásady v pevné formě 

C50 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu 

C25 azbesty (prach a vlákna) 

C51 
uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem nebo 
sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této příloze C26 

fosfor; sloučeniny 
fosforu, s výjimkou 
minerálních fosfátů 

 



Příloha 3 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene [17] 
 

kód kategorie název 

0101 ostatní odpady z těžby nerostů 

010101 ostatní odpady z těžby rudních nerostů 

010102 ostatní odpady z těžby nerudních nerostů 

0103 ostatní odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů 

010304 nebezpečný hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky 

010305 nebezpečný jiná hlušina obsahující nebezpečné látky 

010306 ostatní jiná hlušina neuvedená pod čísly 010304 a 010305 

010307 nebezpečný jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudních nerostů obsahující nebezpečné látky 

010308 ostatní rudní prach neuvedený pod číslem 010307 

010309 ostatní červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 010307 

010399 ostatní odpady jinak blíže neurčené 

0104 ostatní odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudních nerostů 

010407 nebezpečný odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudních nerostů obsahující nebezpečné látky 

010408 ostatní odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 010407 

010409 ostatní odpadní písek a jíl 

010410 ostatní nerudní prach neuvedený pod číslem 010407 

010411 ostatní odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 010407 

010412 ostatní hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 010407 a 010411 

010413 ostatní odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 010407 

010499 ostatní odpady jinak blíže neurčené 

0105 ostatní vrtné kaly a jiné vrtné odpady 

010504 ostatní vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu 

010505 nebezpečný vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky 

010506 nebezpečný vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky 

010507 ostatní vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 010505 a 010506 

010508 ostatní vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 010505 a 010506 

010599 ostatní odpady jinak blíže neurčené 
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