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1. Úvod 

       V souvislosti s dlouhodobou těţební činností vznikla území, která svým charakterem a 

současným stavem vyţadují realizaci postupného uvolňování zasaţených lokalit, 

kompenzaci a odstraňování škod na ţivotním prostředí.  

      Jedním ze zájmových území lokalizovaných v Moravskoslezském kraji je území Dukla 

– Sušánky. Lokalita umístěna v západní části utlumeného a jihovýchodní části činného 

dobývacího prostoru Dolní Suché. Geograficky se nachází na území města Havířov, v 

katastrálním území Dolní Suchá a okrajově v katastrálním území Prostřední Suchá.  

Představuje jiţní část průmyslové oblasti, tvořenou odkalovacími nádrţemi Dolu Lazy, 

závodu Dukla, pozemky podél komunikace 475 ve směru na Orlovou. Pozemky podél 

orlovské komunikace byly v minulosti etapovitě rekultivované klasickou metodou v rámci 

asanačně-rekultivační stavby. Jedná se dle zatřídění o zemědělské pozemky. Rekultivace 

představovala orniční skrývku, následovala výplň hlušinou a finální překryv zúrodnění 

schopnou zeminou s následnou biologickou rekultivací vylepšující úrodnost a strukturu 

profilu půdy. Na severní straně je plocha ohraničena silnicí II/475 Havířov – Karviná.  

      Zájmová lokalita je tvořena soustavou sedmi kalových nádrţí, lemují tok říčky Sušánky 

s doprovodnou zelení. Z hlediska funkčnosti v krajině je tato říčka významným krajinným 

prvkem. Sporadická a původem náletová zeleň se nachází po obvodu jednotlivých nádrţí a 

východní hranice oblasti navazuje po celé své délce na biokoridor. Zdejší prvek územního 

systému ekologické stability má lokální nezastupitelný význam. Obecnou charakteristikou 

lokalit starých zátěţí, způsobených v minulosti, jsou rozsáhlé úniky škodlivin z primárních 

zdrojů při průmyslové činnosti, výrobě, manipulacích. Toto znečištění je ohroţujícím 

faktorem pro ţivotní prostředí, ekosystémy a rovněţ následným dopadem na moţné 

vyuţívání lokality.  

     Oblast se nachází mimo jakoukoli obytnou zónu. Zájmové území představuje typickou 

a z velké části antropogenní činností přetvořenou krajinu. Lokalita bude připravena ve 

výsledném cíli na plochy s moţným budoucím průmyslovým vyuţitím. Realizací 

postupného uvolňování kalových nádrţí odtěţením, zavezením důlní hlušinou, povrchovou 

úpravou do optimální nivelety a procesem biologické rekultivace je řešena příprava pro 

zamýšlené vyuţití. Současně je řešen naléhavý existenční faktor obyvatel části 

průmyslového regionu. 

     Počátky dolování na Orlovsku se datují rokem 1817. Z uhelných vrstev bylo uhlí těţeno 

ze šachtic malého profilu, do kterých se sestupovalo po ţebřících. Odlehlost oblasti 

orlovské způsobovala dopravní potíţe. Došlo k vybudování ţelezniční vlečky a k výstavbě 

koksovny Lazy, která byla s dolem spojena lanovkou. V oblasti se nachází Důl Lazy, jehoţ 

historie je tvořena historií dřívějších závodů, které spadaly do Kamenouhelných závodů 

Orlová-Lazy v Doubravě. Závody Lazy a Dukla měly historicky kaţdý samostatný vývoj. 

Svou technickou samostatnost si uchovaly i přes organizační spojení ve skupinovém dole. 

Samotná historie závodu Dukla začíná v roce 1905 se zahájením výstavby, v roce 1907 byl 
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důl zaloţen a nazýván Jáma císaře Františka Josefa, od roku 1918 byl přejmenován na Důl 

Suchá a v r. 1949 Důl Dukla. Pro své zaměstnance byla vystavěna dolem v letech 1919-23 

úřednická kolonie „U jámy Suché“, která byla vytvořena stavbou 13 domů. V roce 1908 byla 

provedena výstavba kolonie „U nádraţí“, která měla 35 objektů. V období let 1920-24 byla 

zaloţena „Nová sušská kolonie“, která zahrnovala 13 domů. Na tuto výstavbu bylo později 

navazováno od roku 1950 výstavbou hornického sídliště. Od 1. 7. 1995, od spojení s Dolem 

Lazy a František, došlo k přejmenování na OKD, a.s. Důl Lazy, odštěpný závod Orlová – 

závod Dukla. Dobývací prostor odštěpného závodu byl tvořen dvěma samostatnými 

dobývacími prostory. Jednalo se o prostor Lazy a dobývací prostor Dolní Suchá. Důl Dukla 

patřil mezi hospodářsky významné podniky tehdejšího OKR. Za dobu svého déle, jak 

stoletého trvání vytěţil přes 101 milionů tun kvalitního černého uhlí a významně se zapsal 

do historie ostravsko-karvinského hornictví. Při zhoršení ekonomických výsledků bylo 

rozhodnuto o ukončení těţby k 31. 12. 2006 a uvolnění pracovníků. Poslední vozík byl 

vytaţen 10. ledna 2007 za slavnostní velké účasti bývalých zaměstnanců. V letech 2007 – 

2009 bylo plánováno zasypání jam a současně probíhá likvidace povrchových objektů. 

Zachovány jsou pouze historicky cenné technické památky, a to např. budova lampovny, 

zámečnická dílna, kombajnová dílna a prostor kompresorovny. Město Havířov, které 

sousedí s dolem, mělo zájem v lokalitě Dukla vybudovat průmyslovou zónu. S postupnou 

urbanizací a rozvojem průmyslu je důleţité i hledisko ochrany přírody. Toto hledisko 

nabývá stále většího významu, které překračuje hranice území, lokalit i hranice státu. Se 

vstupem naší republiky do Evropské unie byla spojena i otázka rozšiřování zvláště 

chráněných území a výskyt ohroţených druhů rostlin, ţivočichů a cenných biotopů. 

Ochranou přírody a krajiny je nutno se zabývat při všech činnostech zásahů s dopadem na 

vzhled a příslušnost krajiny. 

     Smyslem bakalářské práce je zhodnocení připravenosti revitalizace území a navrţení 

nejoptimálnějšího řešení.  Základní podmínkou je vytvoření krajiny, která má splňovat 

podmínky ekologické a ekonomické vyváţenosti, estetické působivosti a hygienické 

vhodnosti. Po cílových úpravách dojde k získání vyčištěného území, technicky optimálně 

vytvarované plochy s nivelační provázaností, s moţnou polyfunkční vazbou na okolní 

prosperující území, v harmonii s ostatními krajinnými prvky. Po technické rekultivaci bude 

dosaţeno vytvoření nejrozsáhlejší kompaktní plochy připravené pro další všestranné 

vyuţití. Při realizaci dojde k uplatňování osvědčených moderních technologií v procesu 

krajinné rekonstrukce a rekultivační praxe. Obnovy zájmového území můţe být dosaţeno 

pomocí biotechnické rekultivace za předpokladu vyuţití technologických a technických 

postupů. Při řešení postupu prací spojených s revitalizací je třeba vyuţívat ekologicky 

šetrné technologie a stavební postupy a to jak při vlastní realizaci díla, tak při jeho provozu 

a údrţbě. 

     Výsledným cílem revitalizace územního celku, řešeného v oblasti toku říčky Sušánka je 

území připravené pro budoucí průmyslové vyuţití a zároveň vytvoření oblasti pro vyuţití 

veřejnosti. Vodní plocha by měla být vyuţívána jak ke koupání, tak k rekreaci. Navrţené 

řešení pak ve svém konečném efektu řeší současnou stávající ekologickou situaci. 
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Přetrvávající stávající stav celkové ekologické nerovnováhy v dané oblasti je do budoucna 

neakceptovatelný a z tohoto pohledu je revitalizace území více neţ opodstatněná.  

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Pohled ze severní strany od silnice II/475 Havířov - Karviná 
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2. Návrh způsobu odtěžení 

     Při samotné realizaci odtěţení a postupného uvolňování kalových nádrţí je nutné brát 

v úvahu vjezdy do jednotlivých nádrţí. Vytvoření účelových komunikací vedených po 

hrázích kalových nádrţí a slouţících k jejich obsluze při odtěţování. Tyto komunikace je 

nutno zabezpečit s ohledem na dlouhodobě trvající proces těţby a nutností vytvoření 

kvalitních soudrţných dopravních cest.  Soudrţnosti je dosaţeno zaloţením kvalitní 

sanační vrstvy, a to násypem hrubé haldoviny, např. frakce 80/300. Pouţívaná je hlušina 

pro dopravní stavitelství. Je určena pro hutněné prosté nebo vrstevnaté násypy, zásypy a 

přechodové oblasti zemních těles při výstavbě pozemních komunikací, realizovaných dle 

konkrétních projektů. Tato vrstva zajistí dlouhodobou stabilitu při pojezdu a zatíţení 

dopravními prostředky i při zhoršených klimatických podmínkách.  

     Po obvodu jednotlivých nádrţí a východně poloţené manipulační plochy se nalézá 

náletová zeleň. Vytvořené vjezdy musí být rovněţ zpevněné a vysypané dle potřeby 

kamenem, popř. haldovinou.  

     Je důleţité u materiálů, např. hlušiny pro dopravní stavitelství, posouzení shody pro 

způsob pouţití. Posouzení shody provádí výzkumný ústav, zkušebna, kdy výsledkem je 

prohlášení o kvalitě a bezpečnosti, stavební technické osvědčení, atest. Je zjišťována 

radiační ochrana, celkové obsahy organických a anorganických látek v sušině. Dalším 

zdravotně-ekologickým parametrem je vyluhovatelnost chemických prvků. Je nutné zajistit 

materiálové listy s charakteristikou fyzikálně-mechanických parametrů, ve kterých je 

zachycena zrnitost, trvanlivost, odolnost proti mrazu, nasákavost, odolnost proti drcení, 

objemová hmotnost zrn, cizorodé částice, obsah organického uhlí. Velice důleţitý je obsah 

celkové síry a obsah síranové síry. Na základě všech posouzení je vydáno prohlášení o 

kvalitě a bezpečnosti, deklarace výrobce pro danou hlušinu, kde výrobce prohlašuje výrobu 

typů výrobků v souladu s technickou dokumentací a v uplatňovaném systému řízení 

výroby a splnění, za podmínek obvyklého a výrobcem určeného pouţití.  

 

2.1 Způsob dobývání a nakládání 

     Při odtěţování jednotlivých kalových nádrţí je třeba vyhodnocení nejvhodnějšího 

postupu vyuţití strojního zařízení s vyhodnocením vlivů na pracovní a ţivotní prostředí jiţ 

ve fázi přípravy. Rovněţ je nutno vyhodnotit nákladovost, bezpečnost a náročnost obsluhy. 

Pouţité stroje a mechanizmy: 

 při těţbě z břehů (hrází) – pásové rypadlo  

 při těţbě ze dna – pásové (kolové) rypadlo, kolový nakladač 

 při těţbě z pracovní plošiny (ţebra) – pásové rypadlo 

 pro čerpání vody – kalová čerpadla (cisterna) 

 při tvorbě ţebra – pásový buldozer 

 při úpravě ţebra, dna - buldozer (pásový, kolový) 
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     Vyuţití kolových nakladačů je vhodné při revitalizační činnosti za nejtvrdších 

podmínek. Nasazením správných typů strojů je moţno ovlivňovat sníţení provozních 

nákladů a také zatíţení ţivotního prostředí. Nízká spotřeba paliva, vysoká účinnost při 

nízké pohotovostní hmotnosti jsou důleţitým faktorem při výběru. Díky hydraulickému 

brzdnému účinku pohonu nakladačů nedochází k rychlému opotřebení brzd, díky tomu 

není nutné provádět jejich časté a především nákladné opravy. Nízká spotřeba pohonných 

hmot výrazně sniţuje vytváření škodlivých emisí, coţ je hlavním cílem i pro úsporu 

přírodních zdrojů a celého ţivotního prostředí. U současných typů nakladačů je kladen 

důraz na moderní ergonomický vzhled kabiny, který můţe napomoci obsluze dosahovat 

většího výkonu a produktivity při maximálním komfortu. Pomocí jedné ovládací páky lze 

přesně ovládat všechny pracovní i jízdní funkce stroje. Díky těmto kladům je moţný 

přesný a hlavně bezpečný provoz.  

      Hydraulická rýpadla jsou stroje s konstrukcí z pevných rámů a podvozků. Umoţňují 

vynikající manévrování a menší poloměry zatáčení, důleţitá je dlouhá ţivotnost zejména 

na tvrdém, kamenitém či nerovném terénu. Podvozek svou délkou zajišťuje maximální 

stabilitu i nosnost při manipulaci s břemeny. Tento typ stroje je vhodný i pro práce 

v podmínkách měkkého terénu, při pouţívání pracovního zařízení s dlouhým dosahem 

nebo lopat s nutností velkého obsahu. U všech svárů na stroji má prvotřídní kvalita svarů 

vliv na zvýšenou tuhost, niţší vnitřní pnutí a prodlouţenou ţivotnost nejen hlavního rámu, 

ale i rámů kladek pásů. Dvourychlostní motory pojezdu umoţňují rychlejší pojezd nejen na 

rovině, ale i dostatečný tah na svahu nebo při zatáčení. Jednotlivé články pásů bývají 

utěsněny, aby měly delší ţivotnost. Toto utěsnění, mazání kladek pásů, vodicích kol a 

opěrných kladek napomáhá zajištění ochrany těchto součástí po celou dobu ţivotnosti. 

      Stroje je potřeba umístit při těţbě na břehu nádrţe, na pracovních plošinách 

vytvořených odvodněním a zhutněním těţeného sedimentu, popř. na pracovních plošinách 

a ţebrech vytvořených sypáním a hutněním haldoviny nebo kamene aţ na dno kalové 

nádrţe. Je nutno stanovení postupu těţby. 

     Dobývací prostor musí být vytěţen aţ po miocénní podloţí za účelem zaloţení stabilní 

vrstvy. Odtěţený prostor bude průběţně doplňován haldovinou .V první fázi tj. na úroveň 

hladiny bude pouţito haldoviny frakce 50-300 mm, která je zatlačována pod hladinu 

pásovým buldozerem. Ve druhé fázi tj. nad hladinou kalových nádrţí bude pouţito 

haldoviny frakce 0-180 mm a terén bude upravován do nivelety buldozerem tak, aby bylo 

moţno vyuţít silniční dopravu pouţívanou nejen k prováděným zásypovým prácím, ale i 

k vyuţití pojezdů nákladních vozidel k hutnění vznikající plochy. 

      Nejoptimálnějším způsobem odtěţení balastních hmot z nádrţí se jeví moţnost pouţití 

pásového rýpadla s prodlouţeným výloţníkem např. Volvo EC 290 s dosahem 18 metrů. 

Zároveň je třeba účinně zahájit sniţování hladiny těţené nádrţe samospádem do říčky 

Sušánky a také čerpání pomocnými čerpadly. Při odtěţování prvních čtyř nádrţí není nutno 

nasazovat čerpadla, toto opatření má význam jen u nádrţí, která zůstanou zachována pro 

další vyuţití. Zároveň u těchto nádrţí bude nutno odtěţit sypaná ţebra pouţívaná při těţbě, 
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která po odtěţení balastu ztrácí svou funkčnost. Materiál takto získaný z odtěţovaných 

stavebních objektů (ţebra) bude opětovně vyuţit na dané stavbě a zapracován při zásypu a 

pozdější úpravě ostatních nádrţí. 

 

Obrázek č. 2 Pásové rýpadlo s prodlouţeným výloţníkem Volvo EC 290 Blr  

 

       Vzhledem k mnoţství vytěţovaného materiálu je nutno uvaţovat o co nejvýhodnějším 

vyuţití z hlediska ekonomického. Vzorkováním se musí ověřit kontaminace a vhodnost 

dalšího vyuţití. Jako nejoptimálnější se naskýtá moţnost tyto kaly přimíchávat do 

energetických směsí určených ke spalování. V minulosti jiţ takto bylo postupováno při 

úpravě nádrţe č.4a a 4b. Vzhledem k tomu, ţe po dlouhou dobu byly nádrţe vyuţívány 

nejen jako čistírna odpadních vod např. z oblasti obce Prostřední Suchá (finské domky), 

ale rovněţ v minulosti slouţily k vypouštění splaškových vod, s největší pravděpodobností 

nebudou všechny kaly vhodné k takto navrhované úpravě. Proto kaly vyčleněné jako 

nevhodné ke spalovacímu procesu budou na lokalitě figurovány k samostatnému 

(gravitačnímu) procesu odseparováním vod. Materiál bude průběţně překládáním 

upravován ke zvýšení poţadovaného efektu a posléze po vhodných částech promícháván 

s haldovinou určenou k závozu nádrţí. 

       Při výběru nejoptimálnějšího řešení a při zpracování harmonogramu prací je důleţité 

dbát, aby zahájení stavby bylo postupné od nádrţí, které zůstávají zachovány, po 

zasypávané nádrţe, plánované pro vytvoření ploch k průmyslovému vyuţití. Je nutno brát 

v úvahu nejen hledisko technologické, ale zároveň hledisko ekonomické. 
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     Před samotným započetím stavby budou provedeny přípravné práce a to v tomto 

rozsahu: 

 zajištění stanoviska OBÚ 

 zajištění vyjádření správců inţenýrských sítí a v případě potřeby jejich vytýčení 

 vypracování technologických postupů pro všechny činnosti stavby a zajištění 

seznámení s jejich obsahem 

 vypracování bezpečnostních pravidel se zaměřením na práce hornickým způsobem 

a seznámení s jejich obsahem 

 vytvoření a zpevnění stávajících vnitrostaveništních dopravních cest 

 vytvoření skládkových ploch pro gravitační oddělení vod z odtěţeného materiálu  

 zřízení plošiny v blízkosti čerpaných vod pro zajištění čištění pouţité mechanizace  

 opatření pro zamezení vstupu nepovolaných osob  

 hygienické limity hluku a vibrací pro místo určené nebo obvyklé pro výkon 

činnosti zaměstnanců, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví a hodnocení 

rizik hluku a vibrací pro pracoviště  

 

 

2.2 Hygienické limity hluku a vibrací, přípustné znečišťování vod a ochrana ovzduší 

       Nařízení vlády č.148/2006 Sb. zapracovává a začleňuje do našich předpisů příslušné 

předpisy Evropských společenství. Upravuje: 

a) limity hluku a vibrací pro místo určené nebo obvyklé pro výkon činnosti 

zaměstnanců, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví a hodnocení rizik hluku a 

vibrací pro pracoviště, hygienické limity hluku 

b) hygienické limity pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor  

c) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací  

Přípustné hygienické limity pro hluk se vyjadřují např. ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku a expozicí zvuku. 

      

       Nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb. se vztahuje k povolování vypouštění odpadních vod 

a zvláštních vod, např. i důlních. Při tomto povolování vypouštění do povrchových vod 

vychází příslušný vodohospodářský orgán z ukazatelů moţného přípustného znečištění. 

Vypouštění vod do podzemních vod je povoleno vodohospodářským orgánem jen ve 

výjimečných případech, a to pouze za předpokladu, ţe jejich vypouštění nijak nezhorší a 

neohrozí jakost podzemních vod. Emisní standardy pro přípustné znečištění vypouštěných 

odpadních vod z vybraných průmyslových odvětví jsou stanoveny v tomto nařízení, jakoţ i 

stavy, při nichţ nedochází ke vzniku kalových lavic nebo nedochází k pokrytí vodní 

hladiny pěnou, oleji nebo jinými látkami. Koncentrace nebezpečných závadných látek 

musí být minimální a nesmí se ve vodním prostředí, sedimentech znatelně zvyšovat v čase.  
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     Ochrana ovzduší je velice důleţitým faktorem mající dopad na průběh činností dle 

technologických postupů. V oblasti ochrany ovzduší se setkáváme se znečišťováním a 

znečištěním ovzduší. Pro vypouštění látek znečišťujících ovzduší se pouţívá pojem 

znečišťování ovzduší, který označuje tuto činnost. U znečištění ovzduší je nutné zjistit a 

stanovit obsah přítomných škodlivých látek v ovzduší. Výsledkem je nepříznivé 

ovlivňování ţivotního prostředí. Jsou stanoveny limity dle současné legislativy. Zdroje 

znečišťování mohou být stacionární (např. šachty, lomy, plochy s moţnosti zapaření, 

skládky paliv, surovin, odpadů) a mobilní.  

     Území Dukly, které je předmětem revitalizace, je typickým příkladem staré zátěţe. Jako 

typické staré zátěţe je moţno charakterizovat lokality, na kterých nadále přetrvává 

znečištění horninového prostředí, tj. zemin a podzemních vod. Toto znečištění bylo 

v minulosti způsobeno únikem škodlivin z primárních zdrojů při skladování a další 

manipulaci. Znamená omezení ve způsobech moţného vyuţívání lokality, které bude po 

revitalizaci území významným způsobem odstraněno. 

      Kvalitním zajištěním přípravných prací bude garantováno splnění plánovaných cílů 

revitalizace území. Pouze vysokým stupněm vedení přípravných prací můţe být zachována 

efektivita při samotném provádění dle technologických postupů pro všechny činnosti 

stavby.  
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3. Bezpečnost práce 

Po celou dobu prací spojených s revitalizací lokality je třeba dodrţovat veškeré 

předpisy a nařízení o ochraně ţivotního prostředí a dbát zejména na maximální zabránění 

vzniku nadměrné prašnosti a hlučnosti. Při realizaci postupného odtěţování kalových 

nádrţí nesmí docházet k dalšímu výraznému navyšování zátěţe ţivotního prostředí. 

Nejexponovanější části zájmového území se nenachází v bezprostřední blízkosti ucelené 

obytné zástavby. I přesto technologický postup zpracovaný v rámci projektové 

dokumentace musí řešit otázku eliminace negativních vlivů na ţivotní prostředí. Rovněţ 

technické řešení a jednotlivé stavební postupy musí být plně v souladu s ochranou okolní 

krajiny.  

Bezpečnost práce je nutno dodrţovat, technologické postupy zpracovávat 

s ohledem na platné zákony, vyhlášky, předpisy a normy s ohledem na zachování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné 

hornickým způsobem. K zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je nutno 

dodrţovat zásady obecně závazných právních předpisů např.:                                                    

 Vyhláška č.22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí 

 Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na 

povrchu 

 Vyhláška č.51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 

Postup prací musí být zvolen dle místních a momentálních povětrnostních 

podmínek, které jsou závazné pro bezpečné provádění prací. Při dlouhodobě trvajících 

deštích a nárůstu vodního sloupce v nádrţi, který přesahuje typický přítok vody a moţnosti 

nasazení čerpadel, je nutné těţbu zastavit do doby, neţ bude zajištěno bezpečné přepuštění 

do upravené části nádrţí. 

      Pro dodrţení bezpečnosti práce, poţární ochrany, základních opatření 

z hlediska ekologie a šetrného přístupu k okolní krajině je potřeba dodrţovat základní 

zásady: 

 provoz, opravy a údrţbu dobývacích, nakládacích, přepravních strojů provádět dle 

pokynů jednotlivých výrobců  

 pracovní činnosti provádět tak, aby nedocházelo k bezprostřednímu ohroţení osob 

a škodám na majetku 

 činnosti provádět tak, aby nedošlo k poţáru, hlavně při manipulaci s hořlavými 

látkami, zejména při tankování pohonných hmot a výměně olejů apod., při práci 

s otevřeným ohněm při svařování nebo řezání plamenem 
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 při těţbě s umístěním stroje na břehu dodrţovat minimální vzdálenost krajního pásu 

stroje od hrany svahu 2 m 

 na hranách svahů, břehů, ţeber a hrází, kde se pohybují vozidla a stroje 

neohraničené jinou zábranou, vytvářet násypy z vytěţeného sedimentu nebo jiného 

materiálu o výšce min. 0,5 m 

 při nakládce na dopravní prostředky se smí manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad loţnou plochou vozidla 

 klopná místa na osušovacích skládkách udrţovat ve sjízdném a bezpečném stavu, u 

nezpevněných svahů vozidlo nesmí zastavit v menší vzdálenosti neţ 3 metry od 

hrany, materiál dále bude ze svahu posunován pásovým buldozerem nebo kolovým 

nakladačem 

 silniční vozidla a pracovní stroje při výjezdu na veřejnou komunikaci budou řádně 

očištěna, zároveň musí být zabráněno nadměrnému výskytu prašnosti 

 po ukončení činnosti na stavbě stroje odstavit na vhodném a bezpečném místě a 

zajistit ji proti zneuţití  

 dodrţovat technologický postup, havarijní plán a dopravní řád 

 

      Důleţité je odstavení a zajištění strojů po skončení pracovní doby mimo pracoviště dle 

určení. V případě dlouhodobého přerušení, např. z důvodu poruchy a v nepracovní dny, je 

nutné stroje umístit mimo nádrţ na bezpečném místě dle určení vedoucího pracoviště. Při 

nebezpečí propadnutí je zásadní odstavení strojů mimo ohroţené místo. V těchto 

odstávkách musí být stroje vţdy uzamčeny a zajištěny proti nedovolenému pouţití.  

      Při vytváření zvýšené prašnosti bude prováděno kropení příslušných ploch. Zdroje 

znečišťování ovzduší mohou být stacionární nebo mobilní. Stacionární zdroje jsou zařízení 

technologických procesů, které mohou znečišťovat nebo znečišťují okolní prostředí. 

Stacionárním zdrojem jsou plochy zájmového území, skládek. Mobilními zdroji 

znečišťování jsou pohyblivé zdroje dopravní prostředky, a to silniční vozidla, bagry, 

mechanizace.  

        V době nepříznivých klimatických podmínek a při dlouhotrvajících deštích s přítokem 

vod je nutno práci přerušit. Změnou vlastností samotného materiálu, popř. zhoršením 

podmínek při dopravě, můţe dojít k ohroţení bezpečnosti. 

      Při provádění prací dle technologických postupů je nutno zajistit oblast bezpečnosti 

práce a poţární ochrany, a to potřebnými opatřeními v souladu s právními předpisy a 

normami. Na pracovišti při revitalizaci území, v případě pohybu vlastních pracovníků či 

při zajištění prací a existenci více dodavatelů, je povinností zaměstnavatelů zajistit 

koordinované postupy prací, včetně plnění hlavních úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a poţární ochrany. Součástí těchto uvedených povinností je zajištění školení v těchto 

oblastech bezpečnosti a ochrany. Školení můţe být vyuţíváno základní, které se týká všech 

pracovníků, kteří působí na pracovištích, popř. školení speciální. Speciální školení se týká 

pouze určitých skupin dle vyuţívaných profesí pracovníků, dle např. speciálních zaměření 
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prací při revitalizačních postupech. Do základních školení se můţe řadit vstupní školení, 

školení k zákoníku práce, školení k všeobecným pravidlům bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Mezi speciální témata patří: 

 bezpečnost práce při stavebních pracích 

 bezpečnost ve vztahu k dopravním zařízením a vozidlům 

 bezpečnost v oblasti řízení, údrţby a opravy vozidel 

 bezpečnosti při obsluze strojů a při pouţívání nástrojů 

 

     Při obsluze a údrţbě pouţívaných strojů musí být stanoveny pokyny dle druhu stroje. 

Ty musí obsahovat povinnosti před zahájením provozu a povinnosti při provozu, jako je 

stanovení rozsahu, lhůt a moţného povoleného způsobu údrţby, včetně revizí. Velice 

důleţitý je způsob zajištění stroje při provozu, přemísťování, odstavování z provozu a 

zabezpečení proti neţádoucímu uvedení do chodu. Musí být popsán způsob dorozumívání, 

způsob a rozsah záznamu o provozu a údrţbě (revizní kniha, provozní deník). Zásadní je 

sledovat mnoţství přepravovaného materiálu, stabilitu zařízení, hlučnost, teplotu zařízení, 

mazání.  

     Oblast dodrţování bezpečnosti práce je prioritní nejen z důvodu ochrany zdraví 

člověka, předcházení škod na zdraví a majetku, ale i z hlediska nezvyšování finančních 

nákladů při revitalizaci území. Kromě hlediska finančního je důleţitým faktorem i hlídání 

časových schémat prováděných prací a předcházení moţných časových ztrát. Coţ vylučuje 

dopředu správně sestavený harmonogram postupu prací, se kterým budou seznámeny 

všechny subjekty podílející se na činnostech a technologických procesech. Kaţdá odchylka 

od harmonogramu musí být řešena na pravidelných kontrolních dnech z důvodu 

koordinace navazujících činností postupu při revitalizaci území. 

     Při pouţívání strojů k přepravě a při manipulaci v rámci dopravních cest musí být 

sestaven dopravní řád, vymezeny dopravní cesty, pouţívané stroje a zařízení, vymezena 

místa pro nakládku, vykládku, překládání pouţívaných hmot. Místa musí být stanovena pro 

couvání a odstavování vozidel. U dopravního řádu je nutno stanovit dovolenou rychlost 

přepravy a povolenou zátěţ jednotlivých zařízení. Při nedodrţení a překročení povolené 

zátěţe nebo dovolené rychlosti by mohlo dojít k ohroţení bezpečnosti majetku, osob a 

vzniku havarijní situace. Řádným dodrţováním všech předpisů, nařízení či správně 

vypracovaného dopravního řádu je významně zajištěn hladký průběh všech činností při 

revitalizaci území. Je nutno předem stanovit opatření při nehodách a způsob jejich 

odstraňování. Jasné způsoby prohlídek dopravních cest, stanovení rozsahu a lhůt jsou 

jedním ze základních bodů pro bezpečnostní a provozní pokyny. Dopravní zařízení musí 

mít rovněţ stanoven rozsah prohlídek před zahájením všech činností na dané lokalitě. 

     Zátěţ na dopravní prostředky a vyuţívané stroje při činnostech v rámci revitalizace 

území Dukla je vysoká z důvodu přepravovaných hmot, prašnosti, nestabilního povrchu 

přístupových cest, vlivu vody, vlhkosti, nesourodosti materiálů, přítomnosti kalů a 

moţného stupně kontaminace.  Vlastnosti přepravované hmoty se mění s postupem prací 
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dle jednotlivých nádrţí. Připravené dopravní přístupové cesty musí postupně procházet 

řádnou údrţbou z důvodu sníţení nákladovosti při případných opravách prostředků při 

přepravě, ale i z hlediska sniţování prašnosti prostředí, ochrany dané lokality a ţivotního 

prostředí.  

     V případě přerušení prací musí být prostředky pouţívané při přepravě stanoveným 

způsobem zajištěny a umístěny. Jsou stanoveny případné zakázané úkony a činnosti. 

Organizace má povinnost hlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu mimořádné 

události, např. sesuv zemin a moţné ohroţení ţivota a zdraví, smrtelné a závaţné úrazy. 

Mimo tyto závaţné události a nebezpečné stavy musí být řešena i otázka havarijního plánu, 

mapových příloh. Havarijním plánem je vytvořen seznam osob, které je nutno povolat, 

orgány a organizace, jeţ se musí informovat. Jeho operativní část obsahuje řešení 

jednotlivých předvídatelných druhů havárií. Je důleţité i dodrţování seznámení osob 

s příslušnými vyhláškami a navazujícími předpisy. Oblast bezpečnosti a dodrţování 

předpisů je prioritní ve všech činnostech průmyslu, ochrany a zlepšení kvality ţivotního 

prostředí. 
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4. Návrh revitalizace 

Návrh řešení vychází z postupného zavezení uvolněných kalových nádrţí důlní 

hlušinou a následnou povrchovou úpravou do optimální nivelety. Procesem biologické 

rekultivace dojde postupně k přípravě území pro průmyslové vyuţití. Obnovy bude 

dosaţeno vyuţitím technických a technologických postupů v  procesu krajinné 

rekonstrukce, pouţívané v oblasti rekultivační praxe. Dojde k vysokému překročení 

únosného zatíţení území a to lidskou činností, při které je značně oslabena funkce 

ekosystému a ekologická stabilita. Díky realizaci cílů revitalizace bude toto překročení 

sníţeno a dojde k posílení stability a zachování vyváţenosti. Tento postup je nutný pro 

udrţení rozmanitosti přírodních hodnot krajiny, znovuposílení a zachování přirozených 

funkcí ekosystému pro současné i budoucí generace. 

 

4.1 Rekultivace technická 

Vytvořený geomorfologický tvar nesmí narušovat krajinný ráz a nebude vytvářet 

novou krajinnou dominantu. Na většině plochy se budou vytvářet tvary blízké obvyklým 

tvarům v okolní přírodě, čímţ bude umoţněno začlenění nového objektu do krajiny. Po 

celou dobu musí být sledován cíl pro vytvoření plochy, kterou bude moţno všestranně 

vyuţít. Oblast musí být navrţena s geomorfologickými tvary nepodporujícími vznik a 

rozvoj eroze a sklon svahů bude vylučovat vznik sesuvů půdy. Z důvodu poddolování dané 

oblasti je nutno vycházet z poklesových map prognózy poklesů z dobývání nejméně do 

roku 2015 a konečného stavu území po ukončení těţby. Poklesy na řešeném území nesmí 

způsobit zlomy nivelety plochy. Odtokové poměry v území musí být řešeny příčným 

vyspárováním a odvodem do odtokového kanálu a toku říčky Sušánky. Organizace je 

povinna pečovat o povrchové a sráţkové vody, které vnikají do povrchových ploch, dále ji 

hospodárně vyuţívat a případně odvádět za podmínek stanovených předpisy či podmínek 

stanovených vodohospodářským orgánem. 

 Při technické rekultivaci je nutno řešit systém umístění a vyuţití komunikací. 

Stávající vedené komunikace po hrázích kalových nádrţí je moţné uţívat za předpokladu 

řádné průběţné údrţby. Při odtěţování je důleţité průběţně řešit čistotu, průjezdnost 

stávajících příjezdových cest a předcházet nutnosti neefektivního zvyšování počtu 

hospodářských komunikací. Příprava území započne po ukončení prací souvisejících 

s odtěţováním kalových nádrţí. Dno a svahové poměry v jednotlivých nádrţích musí být 

očištěny za pomocí mechanismů. Nánosy kalových materiálů a zbytky usazenin budou 

rozhrnuty a úprava dna musí být provedena pro jednodušší manipulaci se sanačními 

materiály. Následně budou prováděny terénní úpravy jednotlivých nádrţí, které zahrnují 

návoz hlušinového materiálu smíseného s kamenivem. Objem sanačních materiálů je 

předpokládán značný a umoţňuje vyuţití z nejbliţších moţných zdrojů z produkce 

okolních důlních závodů, tj. hlušinové sypaniny. Čerpání je nutno naplánovat a rozloţit do 
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delšího časového období v návaznosti na kapacitách dodavatelů a dopravní obsluţnosti 

v místě revitalizace. S ohledem na budoucí vyuţití ploch je vhodné průběţné hutnění 

pojezdem mechanizmů. Cílem revitalizace je plynulé provedení zaplnění jednotlivých 

kalových nádrţí hlušinovým materiálem a vytvoření rozsáhlé souvislé plochy.                                              

 

 

 

Obrázek č. 3 Vytěţená nádrţ č.4a 

 

      Organizace, které vyuţívají přírodní zdroje a svou činností mohou způsobit znečištění 

či moţné poškození ţivotního prostředí, jsou povinny na vlastní náklady zajišťovat 

sledování tohoto svého působení a moţné důsledky.  

      Před zahájením stavebních prací musí být zajištěno vytýčení veškerých stávajících 

inţenýrských sítí a zařízení v obvodu stavby. Toto vytýčení je důleţité z hlediska znalosti 

vedení jednotlivých sítí přímo v terénu. Z důvodu pojezdů těţkých mechanizmů dochází 

v lokalitě také ke vzniku otřesů a moţnému vytváření výtluků a výmolů v dopravních 

trasách. Je nutné přizpůsobit umístění dopravních tras i z hlediska vedení sítí a ochranných 

pásem. V průběhu stavby musí být dodrţeny podmínky stanovené jednotlivými 

provozovateli těchto sítí. Jejich vyjádření je písemné a zavazující.  

      U nadzemního vedení degazačního plynovodu je trasa vedena přes celé zájmové území. 

Je nutné respektovat ochranné pásmo 4 m na obě strany od půdorysu vedení a zajistit 

potrubí dle podmínek vlastníka tohoto plynovodu. V zájmové lokalitě revitalizace se 

nachází kanalizační sběrač, který nebude po dobu prací narušen. Je nutno předem zajistit 

vytýčení a ochranu kanalizace. 
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Obrázek č. 4 Ukázka trubního vedení lokalitou 

 

4.2 Biologická rekultivace  

     Následná biologická rekultivace je řešena samostatným stavebním objektem. V rámci 

tohoto objektu bude vymezená plocha pokryta 15 cm vrstvou zúrodnění schopné zeminy a 

oseta travní směsí. Tato zúrodnění schopná zemina k překrytí nádrţí bude natěţena v rámci 

prostoru stavby v oblasti západně orlovské a bude přepravena kolovou dopravou do místa 

konkrétního pouţití. Rozprostření zeminy bude zajištěno hrnutím do poţadovaného profilu 

a šířky vrstvy. Dojde k postupné hrubé modelaci terénu a pozdější jemné modelaci 

s rozdíly v cm. Následně bude uválcována po osetí plochy trávní směsi a nově bude 

vytvořena kultura. Po celou dobu provádění těchto prací je nutno předcházet moţným 

poklesům. 

     Je moţno vyuţít ojediněle i náletovou zeleň po obvodu nádrţí. Bude dosaţeno vzhledu 

ploch, které nebudou narušovat okolní krajinu a budou plně v harmonii s ostatními 

krajinnými prvky. Dosaţením přirozeného vzhledu území s vyuţitím typických rostlinných 

druhů je pozitivně ovlivněn ráz nejen daného území. Je dán předpoklad pro rostlinné i 

ţivočišné druhy, které se budou v dané oblasti vyskytovat. Ovlivnění ekosystému lidským 

zásahem můţe mít kladné i negativní dopady. Při samotné revitalizaci jsou negativní 

následky průmyslové činnosti postupně odstraňovány a jsou posilovány pozitivní výsledky 

zásahu. 

     Při revitalizaci území je trvalá stabilita technicky upravené plochy předpokladem 

moţného zapojení do okolní krajiny. Území v aglomeracích s průmyslovým vyuţitím 

vyţadují při postupném novém vytváření vzhledu krajiny posilování ekologické stability a 

zlepšování biologických funkcí ekosystému.  
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5. Porovnání vazby na územní plán města Havířov 

     Základním předpokladem pro realizaci samotného projektu je soulad záměru s územním 

plánem města. Územní plánování se řídí dle daných a předem vytýčených směrnic a 

směřuje k racionálnímu vyuţití území. Je jednou z podstatných strategických činností, 

které mohou přímo ovlivňovat ţivotní prostředí. Zásady územního rozvoje jsou důleţitým 

nástrojem územního plánování, které představují územní plány vyšších územně 

samosprávných celků. Tyto zásady dle stavebního zákona stanovují poţadavky na účelné a 

především hospodárné uspořádání území kraje. Vedle toho se také vymezují plochy či 

koridory nemístního významu, zejména pro veřejně prospěšné stavby. Ekonomické, 

ekologické a hospodářské faktory představují pilíře rozvoje.  

      Revitalizace území Dukla – Sušánky zahrnuje území podél říčky Sušánky, okres 

Karviná, obec Havířov, katastrální území Dolní Suchá a okrajově v přilehlém katastrálním 

území Prostřední Suchá. Činností člověka přetvořená krajina, která leţí v dobývacím 

prostoru Dolní Suchá, se geograficky nachází na území města Havířov. Představuje jiţní 

lokalitu, tvořenou odkalovacími nádrţemi Dolu Lazy, závodu Dukla a pozemky podél 

komunikace 475 ve směru na Orlovou. Pozemky podél orlovské komunikace jsou 

v současnosti zemědělsky vyuţívány střídavě jako orná kultura a jako trvalý kosený porost 

jetelotravních směsí. 

 

5.1 Územní plán – porovnání 

     Hlavní urbanistický návrh současného územního plánu města Havířov představuje část 

ploch podél orlovské komunikace do křiţovatky v záboru budoucího dopravního řešení – 

rondel a rozšířená Orlovská ulice. Revitalizace území podél Sušánky nekoliduje se zelení 

zakreslenou v územním plánu, kde tato zeleň je uváděna jako drobná, travní porosty, 

ochranná, rekultivace. V dalším stupni projektových dokumentací ke stavebnímu řízení 

musí být respektován komunikační zábor včetně ochranných pásem. Předpoklad plošné 

dimenze záboru ploch pro dopravní vyuţití budou obsahem aktualizace územního plánu 

města. Zatravněné nádrţe a východní manipulační plochy budou v rámci aktualizace 

tohoto plánu převedeny z ploch vodních do ostatních ploch. Ke stavebnímu řízení v rámci 

projektové dokumentace dojde k vynětí ze zemědělského půdního fondu pro průmyslové 

vyuţití zemědělských pozemků podél orlovské komunikace. Toto vynětí z půdního fondu 

bude trvalé. U průmyslového vyuţití pozemků v prostoru nádrţí trvalé vynětí z lesního 

půdního fondu nebude nutné. Zásahy v rámci rekultivačních a sanačních prací do pozemků 

zaměřených pro plnění funkce lesa budou zahrnovat činnosti související s úpravou koryta 

stávajícího toku obtokového kanálu. V rámci realizace stavby není předpoklad kácení 

vzrostlé zeleně.  U křovinatých náletových porostů na hrázích jednotlivých nádrţí dojde 

k vymýcení.  
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5.2 Ochranná pásma a dotčené sítě 

     Při samotném provádění stavby je nutné dodrţování hlavních zásad ochrany vod, 

ovzduší, přírody a pouţívání materiálů bez negativních vlivů na ţivotní prostředí. 

Seznam ochranných pásem: 

 ochranné pásmo vodního toku říčky Sušánky nebude stavbou dotčeno – 6 metrové 

 ochranné pásmo silnice II/475 – 15 metrové  

 ochranné pásmo vlečky - 30 metrové 

 ochranné pásmo lesních pozemků – 50 metrové 

Dotčené inţenýrské sítě a zařízení: 

 vzdušné vedení SME – trasa je vedena v severní a jiţní části nad vlečkou, vedení 

nebude stavbou dotčeno, ochranné pásmo volného vedení je 10 m od krajního 

vodiče na kaţdou stranu a 10 m od patek stoţárů   

 nadzemní degazační plynovod – trasa je vedena přes celé revitalizací dotčené 

území, ochranné pásmo 4 m na obě strany od plynovodu 

 nadzemní horkovod – horkovod je veden mimo zájmovou oblast a nebude stavbou 

dotčen, ochranné pásmo 2,5 m na obě strany 

 kanalizační sběrač – kanalizace nebude stavbou dotčena, nutno vytýčení a ochrana 

kanalizace dle vyjádření vlastníka 

 vedení potrubí provozní vody z Dolu Lazy – potrubí nebude stavbou dotčeno 

 vedení telekomunikačních sítí - v jiţní části podél orlovské silnice II/475 – 

povinnost učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození 

 

      Z hlediska poţární ochrany je stavba bez poţárního rizika. Toto hledisko je velice 

důleţité i z důvodu moţných nákladů souvisejících s financováním opatření v případě 

existence poţárního rizika.  

      Při územním plánování, při vytváření návrhů dalšího vyuţití krajiny spolu 

s plánováním moţné výstavby technických děl na daném území a při postupné obnově 

krajiny je prioritní vycházet ze všech poznatků krajinné ekologie. Významné jsou 

především zásady stability v územním systému v rámci celé republiky. Znečištění a 

záporné vlivy na prostředí můţeme rozdělit na lokální, regionální, globální. Příkladem 

lokálních vlivů je prašnost při manipulaci např. s hlušinou, moţný vznik hluku. 

Regionálním negativním vlivem můţe být případná moţnost znečištění z hlediska vodního 

toku a globálním moţná rizika znečištění ovzduší. Přípustné míry znečištění jsou určovány 

mezními hodnotami, které jsou stanoveny příslušnými předpisy. 
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     Zákon o ţivotním prostředí ukládá kaţdému při vyuţívání území nebo přírodního 

zdroje, při projektování, provádění či odstraňování staveb povinnost provádět tyto činnosti 

pouze po řádném zhodnocení těchto jednotlivých zásahů a jejich vlivů na ţivotní prostředí. 

Zhodnocení zejména: 

 ekologické únosnosti daného území 

 moţný vznik havárií 

 minimalizace popřípadě kompenzace účinků na ţivotní prostředí 

 způsob nakládání s výsledky činnosti, zneškodnění negativních dopadů 

 srovnání s nejlepšími technologiemi a jejich moţným pouţitím, konkrétní 

opatření pro sníţení prašnosti apod. 

     Základním úkolem tvorby nové krajiny prostřednictvím revitalizace je navrácení 

krajinného systému v daném území k dalšímu případnému průmyslovému vyuţití nebo i 

k rekreačním účelům a sportu. Ekologická újma představuje částečné oslabení přirozených 

funkcí ekosystému, která vzniká poškozením sloţek nebo částečným narušením vnitřních 

vazeb a procesů v důsledku dlouhodobé těţební činnosti. 
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6. Samotné technické řešení 

      Na území stávajících nádrţí vznikne navrhovaným řešením přírodně rekreační zóna. 

Jedná se o návrat k původnímu prostředí, které bylo tvořeno rybníky. Tyto rybníky by 

mohly slouţit i ke koupání veřejnosti. Nádrţe v územním plánu jsou vedeny jako vodní 

plochy určené k rekreaci. 

      Dvě z nádrţí jiţ byly v minulosti odtěţeny, došlo k jejich postupnému dotvarování a 

v současnosti jsou naplněny vodou. Byl zaznamenán přínos posílením stability části 

ekosystému díky výskytu organismů. U ostatních nádrţí dojde k odtěţení a odkupu kalů. U 

dalších dvou nádrţí je moţné průběţné odtěţování a pozdější úprava dna a jednotlivých 

hrází. U třech nádrţí je potřeba provést vzorkování, které by mělo pomoci ověřit případnou 

kontaminaci. Tato kontaminace by značně sníţila další vyuţití kalů. Dle zákona by mohlo 

dojít k spalování pouze ve vybraných zdrojích. Těţbu z těchto nádrţí je potřeba plánovat 

výhledově postupně. V současnosti není předpokládána rozsáhlejší kontaminace kalů.  

      Přes oblast Sušánka jsou nyní odváděny balastní vody z přilehlých území, odpadní 

vody z oblasti obce Prostřední Suchá, např. finské domky, okolní podniky, rovněţ odpadní 

vody ze závodu Dukla a v minulosti v  havarijních případech důlní vody. Tyto přítoky 

zajišťují vodní reţim s určitým rázem, tj. přívod vody pro samotnou revitalizaci, a tím 

naředění sedimentů z minulosti vypouštěných splaškových vod. 

 

6.1 Vodní plochy, zabezpečení funkčnosti 

     Hladina toku říčky Sušánka je v současné době pod úrovní hladiny v kalových nádrţích 

a funkčnost budoucích rybníků není moţno plně zabezpečit přirozenými přítoky a 

dešťovými vodami. Po ukončení ţivotnosti závodu Dukla, a tím i po přerušení přívodu 

vody pro revitalizaci, je nutné zabezpečit dotování soustavy ploch rybníků ze Sušánky. 

V úvahu přichází vyuţití jiţ nepouţívané přečerpávací stanice splaškových vod nebo 

vybudování nápustného objektu na Sušánce v profilu, při kterém bude zajištěn gravitační 

přítok do jednotlivých nádrţí.  

     V dané oblasti byl zaznamenán výskyt taţného druhu ptactva, který odlétá na zimoviště 

v jiţní části Evropy a do míst v Africe. Do zájmové lokality přilétá během března a dubna. 

Moták pochop (Circus aeruginosus) je štíhlý pták z řádu dravců. V ČR hnízdí v poslední 

době asi 1 700 párů a tento stav má vzrůstající tendenci. Potravu tvoří především drobní 

hlodavci, vodní a bahenní ptactvo, ryby, hmyz. Hnízda budují v hustém rákosí, vrboví nad 

vodou či vysokém osení.  

 

6.2 Manipulační plochy a plochy nádrží 

     V rámci terénních úprav se předpokládá návoz kameniva a hlušinového materiálu do 

jednotlivých nádrţí, jeho postupné rozprostření a následné vytvoření definitivního vzhledu 

svahů. Jedná se o definitivní konfiguraci terénu. Z důvodu velkého objemu sanačních 
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materiálů se předpokládá jejich vyuţití z nejbliţších moţných zdrojů. Jedná se o hlušinové 

sypaniny z produkce důlních závodů. Pojezdem mechanizmů dojde k průběţnému hutnění 

s ohledem na vyuţití plochy. 

       Pro technicky upravenou plochu je nutná biologická rekultivace, natěţení zúrodnění 

schopné zeminy, její naloţení na dopravní prostředek s průběţným vodorovným 

přemístěním a sloţení do vzdálenosti 1 km. Následuje rozprostření zeminy včetně hrnutí 

z hromad do poţadovaného profilu vrstvy, vhodnost šířky této vrstvy je 15 cm a následná 

hrubá modelace terénu. Po provedení této hrubé modelace dojde k jemné modelaci terénu, 

a to řádově s rozdíly v cm. V další fázi bude provedeno osetí ploch travní směsi a 

uválcování nově zaloţené kultury. Po dobu provádění prací je potřeba předpokládat a 

předcházet případným poklesům. Jedná se o oblast po ukončení těţby Dolu Lazy, závodu 

Dukla. Dle poklesových map prognózy poklesů z dobývání do roku 2015 a konečného 

stavu území po ukončení těţby je zřejmé, ţe poklesy mohou být na ploše prakticky 

rovnoměrné a nedojde ke zlomům, které by vedly k výraznému narušení nivelety plochy. 

Případné poklesy se mohou pohybovat v rozmezí od 0,0 m v oblasti nádrţí aţ po 0,5 m 

v oblasti státní silnice II/475.  

     Trvalá stabilita technicky upravené plochy je hlavním předpokladem postupného a 

vhodného zapojení do okolní krajiny, krajiny člověkem přetvářené a vyuţívané. Krajina 

značné části území České republiky je charakteru nepůvodní krajiny. Jedná se o území 

v průmyslových aglomeracích, zemědělsky vyuţívaných krajin, zalesněných částí 

horských oblastí. Všechna opatření při revitalizaci území musí být vţdy zaměřena na 

posilování ekologické vyváţenosti krajiny. Dochází k postupnému vytváření krajinné 

mozaiky s funkčním zaměřením a zároveň k omezení negativních projevů, např. omezení 

vysoušení krajiny odtokem a neproduktivním odnosem zeminy. Jedná se také o výběr při 

terénních úpravách zemin s vhodnými kvalitativními vlastnostmi půdotvorného substrátu 

na povrchu upravených ploch. Rekultivace území zahrnuje mnoţství opatření mající dopad 

na úpravu území poškozených antropogenními vlivy. Odstraněním všech nepříznivých 

dopadů průmyslové činnosti a sníţením devastace krajiny je dosaţeno zlepšení 

biologických funkcí se stanovením konečného rekultivačního cíle vyuţití území. 
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7. Možnosti zdrojů financování 

      Přípravným krokem nutným pro realizaci a úspěšný postup prací při revitalizaci území 

je podrobné zajištění moţnosti zdrojů financování. Těţební subjekty jsou povinny zajistit 

sanaci, která zahrnuje i rekultivaci všech pozemků, které byly při těţbě zasaţeny a 

dotčeny. Jednotlivé těţební organizace dle rozsahu své činnosti a výše roční těţby byly 

povinny řešit zhodnocení vlivu dobývání na ţivotní prostředí, které bylo součásti ţádosti o 

povolení činnosti prováděné hornickým způsobem. Základní cílem všech prací sanačního 

charakteru je postupné vytvoření nové krajiny s navrácenou stabilitou, a to zemědělských 

pozemků, vodních ploch, lesů. Také části ploch určených obyvatelstvu pro účely rekreace 

či sportu.  

     Vazby při financování musí zahrnovat provázanost jednotlivých subjektů provozující 

činnost v zájmové oblasti, města, kraje, prozkoumání moţnosti vyuţití dotací, grantů 

v návaznosti na státní rozpočet a zdrojů financování z EU. 

 

7.1 Zdroje financování z Evropské unie 

       Na základě priorit a cílů Národního rozvojového plánu České republiky pro období 

2008-2013 a Národního strategického referenčního rámce je státem připraveno vyuţívání 

fondů Evropské unie. Jedná se o programy s cílem konvergence, sbliţování, např. operační 

program podnikání a inovace, operační program ţivotní prostředí. 

Operační program podnikání a inovace – podpora inovací v podnikání a nových 

technologií, vyuţití nových finančních nástrojů, úspory energie a důleţitá podpora 

obnovitelných zdrojů energie. 

Operační program ţivotní prostředí – zlepšování vodohospodářské infrastruktury, 

sniţování emisí a průmyslového znečištění, nakládání s odpady, zlepšování stavu přírody a 

krajiny. Je zaměřen na zlepšování kvality ţivotního prostředí a řešení v oblasti 

problematiky odpadů a průmyslového znečištění. Operační program ţivotní prostředí je 

financován ze dvou fondů. Jedním je Evropský fond pro regionální rozvoj a druhý je Fond 

soudrţnosti. V rámci operačního programu je moţno pohybovat se při výběru z prioritních 

os. Jednou z nich je oblast zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěţí. U odstraňování starých ekologických zátěţí je podpora zaměřena na 

zvýšení připravenosti sanace staré ekologické zátěţe formou zpracování analýz rizik, 

sníţení rizikových kontaminovaných lokalit z hlediska jejich počtu. Pokud je ţadatelem 

podnikatelský subjekt nebo jiný subjekt, jehoţ vlastní zdroje nemají povahu zdrojů 

veřejných, maximální výše podpory z Fondu soudrţnosti nepřesáhne takové procento 

z celkových výdajů, které umoţní zachovat stanovenou míru spolufinancování, která je pro 

program stanovena ve výši 85% z celkových veřejných výdajů. Veřejné výdaje jsou 

prostředky, které pochází ze státního rozpočtu, státních fondů, územních rozpočtů či 

z rozpočtu Evropské unie.  
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     Je nutno zajistit řádně majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých bude předmět 

podpory realizován do doby závěrečného vyhodnocení celého projektu. Jedná se o vztah 

nájemní nebo vlastnický.  

     Zlepšování stavu přírody a krajiny se zaměřením na obnovu krajinných struktur je další 

prioritní specifický cíl. Dojde k posílení ekologické stability krajiny, zejména podporou 

vytváření a obnovy krajinných prvků, k budování prvků územních systémů ekologické 

stability, k regeneraci a realizaci chybějících prvků u těchto systémů.  

      Regionální operační programy jsou zaměřené na jednotlivé části republiky. Jsou určeny 

na podporu rozvoje regionální dopravní infrastruktury, rozvoj a revitalizace měst a 

venkova, podporu podnikání. 

 

 7.2 Regionální politika Evropské unie a možnost podpory revitalizace území         

      Regionální politika Evropské unie je zaměřena na podporu hospodářské a sociální 

soudrţnosti. Jedná se o vyuţití principu solidarity uvnitř této unie. Díky tomuto principu 

dochází k rozvoji i regionů méně prosperujících prostřednictvím strukturálních fondů a 

Fondu soudrţnosti. Strukturální fondy jsou důleţité pro regiony typu revitalizovaného 

území Dukla. Jedná se o upadající průmyslové oblasti, oblasti s přírodním znevýhodněním. 

Příkladem strukturálního fondu je Evropský fond pro regionální rozvoj. Představuje 

podporu investičních projektů, jako např. potlačování ekologických zátěţí, úpravy koryt 

vodních toků a řek, budování stokových systémů, výsadba regenerační zeleně.  

     Financování projektu představuje vyuţití zdrojů nejen OKD, a.s., ale i moţnosti 

získávání a pouţívání prostředků z fondů a programů s cílem zajištění úspěšného postupu 

prací při realizaci revitalizace území. Odstraněním současného stavu ekologické 

nerovnováhy v daném území dojde k výraznému narovnání vyváţenosti v ekosystému 

dané oblasti. Po provedení revitalizace bude moţné průmyslové vyuţití, vytvoření oblasti 

s plochou pro koupání i rekreaci. Tato skutečnost přinese pozitivní vnímání regionu 

s kladným dopadem na budoucí moţný rozvoj města i kraje, rozvoj podnikání, následné 

sníţení nezaměstnanosti. 

     Proces vyrovnávání ţivotní úrovně nejen v jednotlivých regionech uvnitř státu, ale i 

obecně u členských zemí Evropské unie má pozitivní vliv na tlak v oblasti vytváření 

krajiny s ekologickou i ekonomickou vyváţeností a hygienickou vhodnost. Tento proces je 

podporován prostřednictvím strukturálních fondů. Jedná se o posílení hospodářské i 

sociální soudrţnosti regionů zaostávajících za evropským průměrem a pomocí investic 

jejich začlenění do oblastí se stejnou úrovní. Jednotlivé finanční prostředky z fondů jsou 

rozdělovány prostřednictvím tematicky zaměřených programů. Koordinací působnosti 

těchto nástrojů s operačním zaměřením je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj České 

republiky, správa operačních programů příslušných ministerstev. Kromě řídící funkce je 

důleţitá i zodpovědnost za úspěšné čerpání.  
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     Opuštěné či nevyuţívané území vyţaduje zvláštní péči při regeneraci a oproti jiným 

plochám je významně postiţeno vlivem svého předchozího vyuţití. Jedná se o území 

s různými riziky, např. ekologickými. Na území našeho kraje je evidováno mnoţství ploch 

takového typu, které mohou být vlastněny veřejným nebo soukromým sektorem a bývá u 

nich hledán budoucí účel vyuţití. V současné době se tato území, která bývají i zcela 

opuštěná, nazývají brownfields. Jsou to desítky areálů nad 10 hektarů a stovky oblastí 

menšího rozsahu. Příklady areálů zasaţených průmyslovým vyuţitím v minulosti, které 

v rámci Moravskoslezského kraje můţeme uvést: 

 území odkališť 

 areály dolů 

 areály průmyslových podniků, po ukončení průmyslové výroby 

 skládky průmyslových odpadů 

 důlní a průmyslové odvaly 

 skládky zeminy 

 rekultivace – následek důlních vlivů 

 opuštěné areály historické, vojenské areály, druţstva 

 

Problematikou v této oblasti se zabývá i tzv. Program rozvoje územního obvodu 

Moravskoslezského kraje. Řeší hledisko vyuţití těchto typů území pro podnikání a 

rozšiřování veřejných prostor bez zvyšování nároků na zábor další zemědělské půdy. 

Jednou ze zařazených lokalit je Důl František, místo Horní Suchá, výměra oblasti 13,7 

arů. Další jsou Důl Ţofie v oblasti Orlová, Důl Pokrok v Petřvaldu, Larischovy konírny 

Karviná a další. Jsou vedeny národní databáze těchto brownfieldů, které jsou 

připraveny k vyuţití pro domácí i zahraniční investory. Činností v této oblasti je pomoc 

s navrácením ţivota na lokalitě, která byla vyuţita a ve velmi nevhodném stavu 

z hlediska ekologie a ţivotního prostředí člověkem opuštěna. Na druhé straně je díky 

tomuto postupu velmi zjednodušena práce s výběrem místa podnikání v České 

republice pro investory. Díky databáze je zvýšena přitaţlivost lokalit a zvýšení hodnoty 

území zasaţených průmyslovou činností na úroveň výstavby na místě zcela 

nepostiţeném lidským zásahem. Dostatečná nabídka zrekultivovaných území a 

financování nákladových mezer z veřejného sektoru velmi pomáhá sníţení zcela 

zbytečných investičních záborů půdy, které mohou slouţit jiným účelům, a nedojde ke 

sníţení oblastí nepostiţených průmyslovou výrobou. V rámci brownfieldů jsou 

podporovány investice v oblasti podnikání po předchozí obnově neefektivně nebo zcela 

nevyuţívaných území. Tímto postupem a přeměnou zanedbaných míst v ţivé prostory 

je značně napomáháno posilování vyváţenosti v ţivotním prostředí celého kraje. 
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8. Závěr 

     Bakalářská práce je zaměřena na revitalizaci území Dukla – Sušánky. Cílem mé 

bakalářské práce bylo zhodnocení technického řešení zahrnující ekologicky šetrné 

technologie a stavební postupy s příznivým vlivem na ţivotní prostředí v dané lokalitě a 

vzájemnou vazbou na další části regionu. Na základě analýzy vyplynul zásadní přínos 

realizace revitalizace území Dukla – Sušánky, který spočívá v systematickém a 

cílevědomém odstraňování negací, vzniklých v dosud průmyslově jednostranně vyuţívané 

krajině. Vyuţití dané oblasti souviselo s dlouholetou těţbou černého uhlí. Tato souvislost 

s sebou přinesla změny konfigurace krajiny, vodních spádových podmínek a výraznou 

devastaci přirozeného biorytmu krajiny a ekosystému. Plochy kalových nádrţí, 

manipulačních ploch a navazujících pozemků, které byly v jejich původních kulturách 

vlivem těţby potlačeny, je moţno zařadit mezi primární krajinné zátěţe s negativním 

účinkem na ţivotní prostředí.  

     Průmyslové odpady se obecně vyskytují v nesmírné rozmanitosti. Příkladem jsou 

balastní inertní látky, které odpadají při těţbě a zpracování surovin, např. hlušiny, skrývky 

zemin. Další jsou látky i velmi toxické nebo jinak nebezpečné. V energetickém průmyslu 

při spalování fosilních paliv vzniká také mnoţství popelovin, např. škvára, struska. Ţivotní 

prostředí je v současnosti nadměrně zatěţováno mnoţstvím odpadů všeho druhu. Zásadním 

obratem v právní úpravě odpadového hospodářství bylo přijetí zákona č.238/1991 Sb., o 

odpadech. Tento zákon byl do současné doby nahrazen novými zákony, popř. novelizací.  

      Při realizaci a postupném uplatňování osvědčených moderních technologií, dlouhodobě 

v procesu krajinné rekonstrukce a rekultivační praxe pouţívaných, bude postupně 

dosahováno zlepšování celkového stavu ţivotního prostředí, jak v úzké návaznosti na 

pozemky bezprostředně přilehlé, tak eliminaci primární krajinné zátěţe v celé havířovské 

části průmyslového regionu. Ţivotní prostředí je v současné době nadměrně zatěţováno 

mnoţstvím odpadů různého druhu. Je nutno hledat cesty k minimalizaci nejen mnoţství 

vznikajícího odpadu, ale také k vyuţití odpadu jako materiálu nebo zdroje energie 

v odpadu nahromaděné, případně k odstranění odpadu tak, aby bylo zabráněno jeho 

škodlivého vlivu na zdraví a jednotlivé sloţky ţivotního prostředí.  

     Vyuţitím území s pozůstatky dřívější průmyslové výroby, území s různým reţimem 

vyuţití, popř. zcela opuštěných, je přínosem pro posílení stability ţivotního prostředí 

celého kraje. Příprava ploch bývá nejen technicky, ale i finančně a časově náročná. Tato 

náročnost je v konečném důsledku přínosem z hlediska sniţování krajinné zátěţe a vede 

k posílení zachování volných ploch pro jiné neţ průmyslové vyuţití. Strategické cíle 

s přeměnou ploch a jejich přípravou pro další vyuţití a rozšiřování veřejných prostor jsou 

vysoce prioritní pro narovnání vyváţenosti v dané krajině či regionu. Prostřednictvím 

splnění těchto strategických cílů jsou připraveny lokality pro plány domácích i 

zahraničních investorů. Je navrácen ţivot na dříve zcela, či částečně opuštěném území a je 

dosaţeno obnovy ploch vhodných k dalšímu vyuţití pro podnikání, či rozšiřování 

veřejných prostor. Opuštěná a nevyuţívaná území představovala rizika především 
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ekologická, která vyţadovala zvláštní péči při regeneraci.  Postupným naplňováním a 

realizací opatření dochází k obnově přírodního prostředí, coţ vede k systematickému 

zvyšování stability v ekosystému, k příznivému uspořádání krajinných poměrů a 

uspořádání funkčního vyuţití území, které bude připraveno pro budoucí průmyslové 

vyuţití a zároveň pro vytvoření oblasti k vyuţití veřejnosti. Vodní plocha můţe být 

přínosem k obnově přírodě blízkého stavu přirozených útvarů a jevů neţivé přírody, které 

byly lidskou činností v minulosti i v současnosti poškozeny.  

     Průmyslovou výrobou byly redukovány rostliny i ţivočichové, kteří patřili k původním 

druhům. Postupným vývojem invazních druhů pak došlo k změnám ve vzhledu krajiny 

dané oblasti. Narůstá potřeba uplatňování opatření zabraňující projevům eroze vyvolané 

lidskou činností, včetně nákladné likvidace jejich následků. Důleţitá je tvorba 

biologických protierozních opatření: 

 vsakovací pásy 

 ochranné liniové travní porosty 

 přemísťování populací druhů rostlin 

 výsadba porostů dřevin 

     U všech těchto postupů je ovlivňující sloţení půdy, která musí být vhodná pro 

zakořenění všech druhů rostlin. Všechny tyto činnosti musí být plánovány v souladu 

s vhodným obdobím pro výsadbu a růst i s ohledem na teplotu a roční období. Klimatické 

podmínky mohou pozitivně i negativně ovlivnit nákladovost biologických protierozních 

opatření. Správný postup při volbě vhodného podloţí a substrátu je prioritní. Volbou 

vhodných druhů rostlin je moţné ovlivnit vzhled krajiny. Jednotlivé porosty je nutno 

vybírat v souvislosti s odolností a vhodnosti pro danou oblast. 

 

Přínos revitalizace území je také: 

 

 v dosaţení uvolněného prostoru pro nové investice 

 výhledové vytvoření pracovních příleţitostí a poklesem nezaměstnanosti 

 ve zvýšení kvality ţivota z důvodu vytvoření lokality pro vyuţití veřejnosti 

 v dosaţení změn estetického vzhledu daného území  

 

      Následkem rozsáhlé a dlouhodobé těţební činnosti na území Moravskoslezského kraje 

je uvolňování lokalit takto postiţených prioritní nejen z hlediska kraje, ale i přilehlých 

obcí. Odstraňování škod na ţivotním prostředí je nutno řešit z hlediska území města 

Havířova, katastrálního území Dolní Suchá a i katastrálního území Prostřední Suchá. 

Odkalovací nádrţe Dolu Lazy, závodu Dukla a pozemky podél komunikace směrem na 

Orlovou tvoří území s pozůstatky ekologické zátěţe. Tato negativní zátěţ bude díky 

úspěšnému průběhu revitalizačních prací odstraněna. Cílem úspěšné rekultivace je 

dosaţení úrodnosti a vhodného profilu půdy pro následnou biologickou rekultivaci.  
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Z původně opuštěné oblasti, mimo jakoukoli obytnou zónu, s obecnou charakteristikou 

lokality starých zátěţí z průmyslové činnosti, je vytvořena revitalizační činností oblast, ve 

které je moţné další budoucí průmyslové vyuţití. Také vzniká lokalita pro moţné vyuţití 

veřejnosti. Dopad revitalizační činnosti v dané oblasti se odráţí nejen v pozitivních 

změnách stability ekosystému, zlepšení vzhledu krajiny, ale i v nárůstu zájmu ze strany 

obyvatel, obcí i kraje o toto území. Správným postupem revitalizace dojde k posílení 

přirozených funkcí ekosystému a výraznému odstranění negativního zatíţení tohoto území.  
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