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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá zahlazováním následků hornické činnosti 

v Ostravsko – karvinském revíru, zajišťované státním podnikem DIAMO, odštěpným 

závodem ODRA. Dále popisuje způsoby financování a uvádí jejich nákladovost. 

Práce popisuje vlivy hornické činnosti na zemský povrch a ţivotní prostředí, 

uvádí hlavní typy rekultivací. V práci jsou popsány dvě vybrané sanačně – rekultivační 

stavby na území OKR, v lokalitách, ve kterých byla ukončena těţba uhlí koncem minulého 

století. Stavby jsou rozdílného charakteru a území. 

Pro tyto stavby jsou v práci vyčísleny náklady vybraných sanačně – 

rekultivačních staveb a vypočteny měrné náklady technické a biologické rekultivace 

na 1 ha zájmového území. 

 

Klíčová slova: hornická činnost, sanačně – rekultivační stavba, financování, rekultivace, 

zahlazování 

 

 

Summary 

The bachelor thesis focuses on the liquidation of consequences of mining 

activities in the OKR, provided by state enterprise DIAMO, branch office ODRA. 

Furthermore, it describes ways of financing and indicates their costs.  

The thesis describes effects of mining on the earth surface and the environment, 

and mentions basic types of recultivation. It also describes two selected redevelopment 

constructions on the territory of the OKR, in locations, where the coal mining was 

terminated by the end of the last century. The constructions have different character 

and territory.  

For these constructions, there are costs of selected redevelopment constructions 

evaluated at work and specific costs of technical and biological recultivation for 1 ha 

of the interested territory. 

 

Keywords: mining activity, redevelopment construction, financing, recultivation, 

liquidation of consequences   
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1 Úvod 

Uhlí je vzhledem k vysoké poptávce po energiích a problémům ohledně dodávek 

ropy a zemního plynu, celosvětově na začátku nových příznivých podmínek pro jeho další 

rozvoj. Je stále perspektivním zdrojem energií a surovinou pro průmysl ţeleza. 

I přes rozvoj jaderné energetiky a jiného získávání energie je stále na pozici 

klíčové suroviny pro výrobu elektrické energie, v ČR má hlavní podíl hnědé uhlí. Poptávka 

po uhlí se zvyšuje mimo ČR a to díky nahrazování ostatních fosilních paliv a také tomu 

přispívají nové technologie zpracování uhlí. Černé uhlí těţené v OKR zvláště UVPK, tedy 

uhlí vhodné pro koksování, má větší význam neţ černé uhlí energetické, a také je 

významnou komoditou vývozu. 

Těţba uhlí je významnou součástí ekonomiky našeho státu, zároveň se však podílí 

na narušování krajiny, vznikají důlní škody a potřeba sanovat a rekultivovat území 

v průběhu a hlavně po ukončení těţby. Zejména se jedná o zábory půd, narušení reliéfů 

vyvýšenými novotvary, sloţení podzemních vod, zhoršovaní vyuţití okolních pozemků 

a v neposlední řadě má následné vyuţití uhlí negativní vliv na ţivotní prostředí. 

Zahlazení následků hlubinné těţby je podmínkou následného smysluplného 

vyuţití po ukončení těţby, která navrátí krajinu k vyuţití v budoucnosti. Tento proces je 

spojen s vynaloţením nemalých prostředků, tato práce se tomu věnuje v předposlední 

kapitole. 

Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat metody rekultivačních prací 

v podmínkách státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA v Ostravě a jejich 

financování. Podstatná část bakalářské práce je zaměřena na řešení negativních následků 

hornické činnosti a na nákladovost sanačně – rekultivačních staveb. Tyto práce 

se provádějí v ostravské a karvinské části OKR
1
. Podnikem DIAMO, s. p. o. z. ODRA mi 

byly poskytnuty podklady dvou sanačně – rekultivačních staveb a to k Rekultivaci 

odkalovacích nádrţí Jeremenko a Sanaci odvalu Václav. Proto se v práci zabývám těmito 

dvěma pracemi.   

  

                                                 
1
 OKR – Ostravsko – karvinský revír 
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2 Vlivy hornické činnosti na zemský povrch a životní 

prostředí 

Loţiskem nerostů je přírodní nahromadění nerostů, jakoţ i základka v hlubinném 

dole, opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností
 
a obsahují 

nerosty. [3] 

Za nerostné suroviny se dle horního zákona § 2 odst. 1 povaţují tuhé, kapalné 

a plynné části zemské kůry a dle odst. 2 tohoto zákona se za nerosty nepovaţují vody 

s výjimkou mineralizovaných vod, přírodní léčivé vody, rašelina, bahno, písek, štěrk 

a valouny v korytech vodních toků a také kulturní vrstva půdy. [3] 

Těţbou je území buď nadměrně vysušováno, nebo nadměrně zamokřováno 

aţ zavodňováno. Tyto skutečnosti se promítají i do hydrologické charakteristiky 

devastovaných území. Vyšší hladina podzemních vod u povrchu je na větší části poklesů 

či propadlin. [11] 

Hlubinné dobývání nerostů výrazně ovlivňuje krajinu a sloţky ţivotního prostředí, 

především zemědělský a lesní půdní fond. Poklesem území relativně stoupá hladina 

podzemní vody a zhoršují se pedogenetické procesy. Negativní důsledky se projevují 

na stavbách, inţenýrských sítí i na dalších povrchových zařízeních. [5] 

Ukládání nevyuţitých důlních hlušin, stavby sedimentačních nádrţí 

a dočišťovacích systémů odpadních vod si vyţadují nové zábory půdního fondu. [5] 

Vypouštění slaných důlních vod i odpadních vod z úpraven a sedimentačních 

nádrţí do veřejných toků má své specifické problémy. [5] 

Kvalitu ovzduší ovlivňují i tuhé a plynné emise z důlních provozů. 

Nezanedbatelná je i prašnost vznikající při ukládání odvalového materiálu a také 

sekundární prašnost z odvalů. [5] 

Negativní vlivy na ţivotní prostředí vzniklé při hlubinném dobývání lze rozdělit 

do těchto bodů: 

- škody na povrchu v blízkosti dobývacího prostoru dolu, 

- znečišťování vod, 

- zábor půdy, 
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- devastace krajiny. [5] 

2.1 Vlivy na povrch 

Hlubinná těţba uhlí se projevuje na povrchu dvěma typickými prvky. Jsou 

to odvaly hlušin (důlního kamene) a poklesy terénu vyvolané poddolováním. Odvaly 

hlušin působí negativně na krajinu a ţivotní prostředí v několika směrech. Jsou netypickým 

geomorfologickým útvarem v krajině, zejména jde-li o odvaly kuţelové. Jsou také zdrojem 

prašnosti jako původní, tak vzniklé zvětráváním materiálů na nich uloţených, tak druhotné, 

protoţe jako bezkulturní plochy nedokáţí fixovat na svém povrchu spad prachů vzniklých 

z jiných zdrojů. V některých případech, kdy dojde k jejich vznícení, jsou i zdrojem 

exhalací znečišťujících ovzduší v širokém okolí. Odvaly zabírají také obvykle úrodnou 

půdu a tím sniţují půdní základnu, určenou pro výrobu zemědělských produktů. Jejich 

asanace a rekultivace je obtíţná; rozhoduje zde tvar odvalu a jeho plošná výměra. Odvaly 

ploché, velkých výměr, lze lépe rekultivovat neţ odvaly např. kuţelové (haldy). [5] 

Při dobývání černého uhlí a jeho dalším zpracování vznikají na povrchu dva 

hlavní druhy odvalů, a to odvaly hrubého kamene (hlušiny) vyváţené přímo z dolů 

a odvaly výpěrkové z uhelných úpraven. [5] 

Odvaly hrubého kamene jsou směsí neopracovaných úlomků karbonských 

pískovců, prachovců a jílovců s příměsí čistého nebo prorostlého uhlí. Výpěrkové odvaly 

tvoří materiál podstatně jemnější. [11] 

Druhým typickým prvkem jsou poklesy terénu vyvolané poddolováním území. 

Jejich význam je dán intenzitou a umístěním v reliéfu terénu. Nejintenzivněji působí 

poklesy v územích plochých, zejména v nivách toků, kde dochází jejich vlivem 

ke zbahnění aţ zvodnění poklesové kotliny a vzniku neodtočných vodních ploch. [5] 

Poddolování ovlivnilo zdejší území OKR zdaleka ve větší míře neţ odvaly. 

2.2 Vlivy na vodní režim 

Čistota povrchových a podzemní vod v okolí těţebních i úpravárenských závodů 

je ovlivněna únikem toxických látek a pevných částic z důlních vod, odpadů z úpraven 

a odkališť. Pro samotnou těţební činnost je charakteristické, ţe produkuje značné mnoţství 
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odpadních důlních vod. Znečištění těchto vod dosahuje takového stupně, ţe je 

bez předběţné úpravy nelze vyuţít ani pro technologické účely v uzavřeném cyklu důlního 

a úpravárenského provozu. Jsou-li takto znečištěné vody vypouštěny do vodních toků, 

mohou ohrozit jejich flóru a faunu. [5] 

Základními představiteli hydrosféry devastovaných území jsou akumulace vody 

v poklesových kotlinách. Jsou-li poklesové kotliny zaplavovány jiţ v průběhu aktivní 

těţby, pak je pro ně charakteristické „putování“ územím dobývacího prostoru, které je 

odezvou postupu porubní fronty v hlubinném díle. Tato antropogenní poklesová jezírka 

jsou zásobována podzemní i povrchovou vodou. [11] 

Voda má vyšší měrné teplo a jinou tepelnou vodivost neţ povrch okolního území. 

Důsledkem je rozdílná tepelná bilance vodního a půdního povrchu. Vytvořením 

poklesového jezírka se proto mění základní hodnoty klimatických a hlavně 

mikroklimatických prvků nad hladinou i v jejím okolí. [11] 

2.3 Vlivy na půdu 

Zábor půdy způsobují především odvaly hlušiny, odkaliště úpraven, provozní 

budovy a zařízení. Zejména hlušinové odvaly představují značné ztráty území nejen 

pro zemědělské účely, ale znamenají v některých případech i nároky na likvidace bytových 

jednotek, vodohospodářských a inţenýrských sítí a nároky na budování nových náhradních 

investic. [5] 

Z důvodu omezení těchto negativních vlivů na prostředí lze hlušinu pouţít jako 

materiál k zakládání vyrubaných prostorů, ve stavebnictví a k zahlazení důsledků hornické 

činnosti na povrchu. [5] 

V procesu většiny hlubinných forem těţby nerostů dochází k degradaci 

aţ destrukci pedosféry. S hlubinnou těţbou je spjata degradace aţ destrukce na území 

poddolovaném a destrukce na území odvalů. [11] 

Povrch devastovaných území je na poklesech tvořen výrazně narušenou původní 

půdou; ve všech ostatních případech výsypkovou nebo odvalovou horninou, kterou 

můţeme v souvislostech s pedosférou povaţovat za půdotvorný substrát. [11]  
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3 Rozdělení a typy rekultivačních prací 

Rekultivace je v obecném pojetí soubor opatření na úpravu území poškozených 

přírodními nebo antropogenními vlivy, sledující zlepšení biologických funkcí. [4] Jejím 

cílem je zahlazení důsledků lomové a hlubinné těţby v krajině zasaţené důlní činností. 

Fáze rekultivací můţeme dělit těmito způsoby: 

- podle úprav: 

 technickou rekultivaci, 

 biologickou rekultivaci, 

- podle druhu půdy pro konečné vyuţití plochy: 

 zemědělská, 

 lesnická, 

 vodní,  

 rekreační. [11] 

3.1 Technická rekultivace 

Otvírka nových důlních polí znamená další rozšíření důlních devastací do oblastí 

doposud nedotčené krajiny. Proto jiţ v průběhu zpracování projektů výstavby a těţby 

v nových důlních podnicích, nebo při otvírce nových pater je nesmírně důleţité vypracovat 

opatření na zahlazení vlivů těţby na krajinu. Toto koncepční řešení musí navazovat 

na zvolenou technologii těţby, produkci odpadů a další negativní vlivy s těţbou nerostů 

spojené. [11] 

Při přípravě hlubinně uloţené uhelné sloje k těţbě vzniká mnoţství důlního 

kamene – hlušiny, která se většinou ukládá na odvaly v krajině. Přípravná důlní díla –

 třídy, překopy, příčné chodby a další se razí v hornině v předepsaném profilu, který 

obvykle přesahuje mocnost sloje. Z hlediska ochrany krajiny by bylo nejvhodnější 

nevyváţet důlní kámen na povrch, ale zanechat jej v dole a uloţit do vytěţených uhelných 

prostorů. Zcela běţně se však důlní kámen po vytěţení z dolu na povrch upraví na zrna 

o vhodné velikosti a opětně vrací do dolu jako základka. Základková výplň tím, 

ţe nahrazuje pásmo zavalování, popřípadě i pásmo rozsazování, zlepšuje tlakové poměry 

v porubech i okolí, zmírňuje průběh rozrušování nadloţí a sniţuje účinky dobývání 
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na povrch. K zakládání se můţe pouţít nejen upravený důlní kámen, ale i výpěrkový 

materiál z uhelných úpraven, štěrk, písek, elektrárenský popílek, popřípadě i různý hlinitý 

materiál. [11] 

Z bezpečnostního hlediska je důleţité, aby se provádění základky neopoţďovalo 

za rychlostí těţby uhelné sloje. Oba tyto úkony musí na sebe stále navazovat a je nutné je 

provádět v určených časových intervalech. [11]  

Hlubinná těţba uhlí přechází zpravidla postupně do níţe poloţených slojí 

a provádí se většinou na řízený zával, tím se projeví na povrchu pokles téhoţ místa 

i několikrát po sobě. [11] 

Skrývka ornice 

Po vyrubání uhelné sloje dochází k postupnému zavalování nadloţí do vytěţených 

prostor. Toto zavalování postupuje nadloţím aţ k povrchu, kde se projeví jako poklesová 

kotlina. V případě mírného svahu nejsou zaznamenány nepříznivé následky, ale 

na rovinatém území dochází k relativnímu zvyšování hladiny podzemních vod. [11] 

Dle zákona o půdě se skrývá zpravidla svrchní, 20 aţ 30cm vrstva, která se znovu 

dá pouţít jako ornice; hlubší vrstvy – aţ do 2 metrů lze pouţít jako vrstvu podorniční. [11] 

Z důvodu, ţe skrývané vrstvy nelze dopravit a rozprostřít přímo na jejich 

definitivní uloţení, tak vznikají skládky těchto vrstev, tzv. deponie, které se musí těţit a aţ 

poté dopravit na jejich definitivní uloţení. O skládkách se musí vést přesná evidence, která 

slouţí pro dovoz potřebného mnoţství zeminy pro rekultivační plochy v nejbliţším okolí. 

[11] 

Znovupouţití ornice je důleţitým aspektem pro urychlení růstu vegetace, protoţe 

jinak by se muselo čekat stovky let. Navezený materiál ještě velice dlouhá léta pracuje – 

sedá a pohybuje se. Terén také nemůţe být vţdy monotónní, musí se snaţit přiblíţit 

přirozenému terénu, jak by asi mohl vypadat. Po vytvoření terénu nastupuje biologická 

rekultivace, která má za úkol oţivit nové území. 

Odvalové hospodářství 

Mnoţství důlní hlušiny, kterou hlubinný důl produkuje, je závislé na celkové výši 

těţby, dále na uhelné bohatosti horského masívu a na pouţité technologii dobývání. 

Z těchto tří hlavních činitelů lze nejpodstatněji ovlivňovat technologii dobývání, a to 
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zakládáním vytěţených prostorů. Tímto opatřením lze sníţit mnoţství na povrch vyváţené 

a většinou v krajině ukládané důlní hlušiny. [11] 

Vznikem nových krajinných útvarů – odvalů – dochází k významným 

morfologickým změnám v bliţším i vzdálenějším okolí. Mění se mikroklima a mezoklima, 

odtokové poměry, kvalita podzemní vody, celkový vzhled krajiny. [11] 

Jako velmi vhodná moţnost se jeví ukládat důlní hlušinu na plochy, 

kde v důsledku hlubinné důlní činnosti dochází ke vzniku poklesových kotlin a relativnímu 

zvýšení hladiny podzemní vody, vedoucí aţ k vytvoření souvislé vodní plochy. Tím 

se vyuţije odvalový materiál k asanaci a vyrovnání terénu, který je pak moţno vyuţít 

ke zvolenému účelu. [11] 

Kaţdý odval, není-li druhotným způsobem upotřeben, působí v daném prostoru 

opticky – svou hmotu, dále změnou morfologie odvaliště projevů prašnosti ovzduší, 

ovlivňuje vodní reţim ap. [11] 

Z hlediska ochrany půdy lze zvýšením sypné výšky a zvětšením objemu 

vertikálním směrem zmenšit potřebu zabrané plochy. Tento způsob však nemá neomezené 

moţnosti. Je nutno přihlíţet k únosnosti půdy, k moţnosti samozápalu tohoto materiálu, 

který obsahuje kolem 25 % hořlavých zbytků uhlí, k deformacím celkového vzhledu 

krajiny, ke změnám vzdušného proudění ap. [11] 

Stavba odvalů se řídí příslušnými stavebními předpisy a je pro ni nutno získat 

schválení stavebního úřadu. [11] 

3.2 Biologická rekultivace 

Nastává po technické rekultivaci a zahrnuje biologická opatření, tvorbu nové 

svrchní vrstvy půdy a vytváří podmínky pro biologické, zemědělské nebo lesnické vyuţití 

půdy. [11] 

Typy rekultivací: 

 zemědělské způsoby rekultivace, 

 lesnické způsoby rekultivace, 

 vodohospodářské způsoby rekultivace, 
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 ostatní způsoby rekultivace. [11] 

Zemědělská rekultivace je velice náročná na technickou přípravu stanovišť, 

ale také po finanční stránce. Zabývá se úpravou pozemků, které po dokončení 

biotechnických úprav mohly být vyuţívány jako zemědělská půda. Je zde důleţité také 

specifické řešení agrotechnických zásahů, a to včetně minerálního a organického hnojení, 

aby bylo dosaţeno úrodnosti pozemků. [11] 

U zemědělské rekultivace se po skrývce ornice a ostatních zemin schopných 

zúrodnění upravovaný prostor zaveze na úroveň předepsanou projektem, bývá to zpravidla 

závoz hlušinovým materiálem. Mocnost skrývaných vrstev se řídí hydropedologickým 

posouzením. Na urovnaný povrch návozu hlušiny se naveze vrstva podorničních zemin 

o mocnosti 80 – 100 cm, na níţ se rozprostře 20 – 30 cm ornice. Následuje průměrně 

pětiletý cyklus biotechnické rekultivace. [11] 

Lesnická rekultivace pozemků dotčených takovými poklesy, ţe při nich nedojde 

pro rostlinstvo ke škodlivému zvýšení hladiny podzemní vody, se provádí obdobným 

způsobem jako při běţných zalesňovacích pracích, a to jak v sortimentu a jakosti sazenic, 

tak při způsobu výsadby. Zalesňování odvalů hlušin však vyţaduje specifický přístup 

zejména volbou druhu sazenic a vylepšování míst po uhynulých jedincích; v extrémních 

podmínkách OKR dochází k 30 aţ 40 % vylepšování. [11] 

Hlušina obsahuje téměř výhradně sedimentární horniny od ojedinělých slepenců 

přes pískovce, prachovce, jílovce aţ jílovité břidlice s různými stupni přechodných stádií. 

Téměř všechny horniny vlivem atmosféry rychle zvětrávají a vytvářejí vyhovující substrát 

pro uchycení kultury. [11] 

V OKR se osvědčil na zalesňovaných odvalech způsob výsadby sazenic lesních 

dřevin do jamek s přidáním ornice. [11] 

Lesnická rekultivace je levnější neţ zemědělská, protoţe tam není nutno navést 

tolik zeminy, na překrytí navezené hlušiny se pouţije slabší vrstva zeminy (tedy úspora 

nákladů) a další úspora je v následném obhospodařování sazenic stromků. [11] 

Vodohospodářská rekultivace předpokládá v místě zvodnělé poklesové kotliny 

technickou úpravu břehů a jejich biologické oţivení výsadbou břehových porostů, 

popřípadě zabezpečení vodního reţimu vybudováním vhodného přítoku a odtoku vod. 
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Takovou vodní nádrţ lze vyuţít pro sportovní rybaření, popřípadě jiný druh rekreace, 

nebo jako víceúčelový vodní zdroj. [11] 

Tento způsob rekultivace nemá svou vlastní technologii. Její postup záleţí 

na vyuţití poznatků rekultivace lesnické a hrazení bystřin při technických úpravách 

a ozeleňování břehů vodních nádrţí, popřípadě vhodně aplikuje způsoby provádění 

vodohospodářských staveb při úpravě vodního reţimu v pokleslinách. [11] 

Ostatní rekultivace spočívají obvykle ve vytváření zelených pásů v pásmech 

hygienické ochrany, výsadbě parkových lesů, popřípadě drobných parkových 

nebo sadových úprav nebo ozelenění provedené zejména na plochách po demolicích. [11] 

Lze zde zařadit zejména plochy, které nemají slouţit prioritně k hospodářskému 

účelu, ale slouţí ke zvýšení biodiverzity krajiny a posílení systému ekologické stability 

(např.: mokřady, remízky, biokoridory autochtonních dřevin s vyšším podílem křovin, 

výsušné teplomilné louky, skaliska, slaniska a další). [4]  
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4 Konkrétní sanačně rekultivační stavby v působnosti 

DIAMO, s. p., o. z. ODRA 

DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA vznikl v roce 2002 prodejem části 

OKD, a.s. odštěpného závodu Důl Odra, který plnil funkci „útlumového závodu“. 

Na DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA bylo převedeno vlastnické právo 

a převzaty závazky s útlumovou částí podniku OKD, a.s. [13] 

Probíhající rekultivační práce v působnosti podniku jsou spojeny s uvedením 

pozemků dotčených hornickou činností do stavu, který odpovídá současným poţadavkům 

na vytvoření funkční krajiny. Technologie rekultivace se liší podle budoucího vyuţití 

ploch. [13] 

V současnosti DIAMO, s. p. o. z. ODRA zabezpečuje tyto stavby v tabulce č. 1 

a č. 2. 

Tabulka č. 1 Realizované stavby v působnosti státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA v rámci 

útlumového programu [13] 

P. č. Název sanačně – rekultivační stavby Doba realizace Plocha v ha 

1 Rekultivace kalových nádrţí Pokrok 2002 - 2011 5,0 

2 Rekultivace bývalé skládky uhlí Pokrok 2005 - 2010 1,5 

3 Sanace vodní nádrţe na lokalitě Barbora 2005 - 2010 0,6 

4 Úprava pozemků v areálu Petr Cingr 2006 - 2010 1,1 

5 Dolesnění ploch na odvale Hedvika 2007 - 2012 0,4 

6 Sanace odkalovacích nádrţí Jeremenko 2008 - 2017 12,9 

 

Tabulka č. 2 Realizované stavby v působnosti státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA v rámci 

programu Revitalizace Moravskoslezského kraje [13] 

P. č. Název sanačně – rekultivační stavby Doba realizace Plocha v ha 

1 Rekultivace Rudná 5 st. – podél ul. Polanecká 2005 - 2012 6,6 

2 Odvodnění pozemků jiţně od rybníka Kuboň 2005 - 2010 3,4 
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3 Rekultivace území nádrţe NP 1 2006 - 2024 30 

4 Sanace Salma 2007 - 2013 1,8 

5 Rekultivace odvalu Oskar 2007 - 2013 5,2 

6 Sanace a rekultivace nádrţí Stachanov 2008 - 2014 9,9 

7 Sanace sesuvného území Urx 2008 - 2013 0,02 

8 Sanace odvalu Václav 2008 - 2014 7,0 

9 Úprava toku Sušanky 2010 - 2010 0,2 

10 Odvodnění zamokřených pozemků Ščučí 2009 - 2014 33,4 

Po konzultaci s odbornými konzultanty Ing. Květoslavou Hrubou a Ing. Janinou 

Zawadzkou ze státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA, byly pro účely této 

bakalářské práce vybrány dvě sanačně – rekultivační stavby odlišného charakteru 

a rozdílného území. Jedná se o stavbu Rekultivace odkalovacích nádrţí Jeremenko, která 

se nachází v ostravské části OKR a stavbu Sanace odvalu Václav, nacházející 

se v karvinské části OKR. 

4.1 Rekultivace odkalovacích nádrží Jeremenko 

Katastrální území: Ostrava – Kunčičky a Vítkovice 

Dobývací prostor: Slezská Ostrava I. 

Výměra: 12,96 ha 

Rekultivační cíl: les 

Zahájení: 02/2008 

Ukončení:02/2017 [6] 

Zájmové území stavby se nachází v katastrálním území Ostrava – Kunčičky a je 

součástí nivy řeky Ostravice, od jejího řečiště je odděleno terénní vlnou. Celé území je 

cenné z hlediska nadregionálního biokoridoru, na ploše je vymezeno místní biocentrum. 

Po celou dobu provozu závodu Jeremenko slouţily odkalovací nádrţe k plavení 
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kamenouhelného kalu. Po ukončení provozu byly nádrţe z větší části vytěţeny. 

Na obrázku č. 1 je znázorněn výřez přehledné situace zájmového území. [6] 

 

Obrázek č. 1 Přehledná situace zájmového území (z archivu státního podniku DIAMO, o. z. ODRA) 

Lokalita se nachází na pravém břehu Ostravice, cca 70 m od jejího toku. Je 

protáhlého tvaru ve směru od jihu k severu (délky cca 900 m, šířky cca 150 m). Nachází 

se zde 12 nádrţí z toho je devět nádrţí prázdných a tři jsou zaplněny kaly. Jednotlivé 

nádrţe jsou vymezeny sypanými hrázemi. V současné době je dno většiny nádrţí suché. 

[6] 

Jedná se o stavbu ekologického charakteru, jejíţ hlavním cílem je navrácení 

území postiţeného dlouholetou průmyslovou činností do okolního prostředí. Zájmová 

lokalita bude po ukončení rekultivace hodnotnou součástí nadregionálního biokoridoru, 

který zájmovým územím prochází. [6] 
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Na ploše zájmové lokality se nacházejí objekty, které v minulosti zajišťovaly 

provoz odkalovacích nádrţí. Jedná se o betonové výpustné objekty mezi jednotlivými 

nádrţemi a přepady do řeky Ostravice. Tyto objekty budou v rámci stavby odstraněny. [6] 

V zájmové lokalitě nejsou realizovány ţádné podnikatelské ani jiné aktivity. 

Zájmová lokalita je opuštěná. [6] 

Na ploše staveniště se nenachází ţádná hodnotná, nebo zvláště chráněná zeleň. 

Místy zde byly zaznamenány porosty vytvořené přirozenou sukcesí. Druhově se jedná 

o topol černý, břízu bělokorou, topol osiku, vrbu jívu, vrbu bílou, olši lepkavou a borovici 

černou. Na ploše byla rovněţ zaznamenána křídlatka. [6] 

V rámci stavby bude provedeno mýcení zeleně v porostu technických úprav.   

Celkem bude na ploše pokáceno 2 528 ks stromů a plošně odstraněno 322 m
2
 keřů 

a mladého náletu. [6] 

Stavbou nejsou dotčeny ţádné zemědělské, nebo lesní pozemky. 

V zájmové lokalitě byl na konci roku 2000 proveden hydrogeologický průzkum, 

jehoţ cílem bylo posouzení znečištění podloţí bývalých odkalovacích nádrţí v lokalitě 

„Odkalovací nádrţe Jeremenko“ a následně moţného negativního vlivu na kvalitu 

podzemní, eventuálně povrchové vody. Průzkumem nebyla zjištěna kontaminace tohoto 

území a nádrţe tedy není nutné dekontaminovat. Hydrogeologický průzkum vypracovalo 

OKD, DPB Paskov, akciová společnost. [6] 

Technické řešení 

Rozsah zájmového území stavby je dán rozsahem soustavy zrušených kalových 

nádrţí. Do plochy úprav jsou zahrnuty jednak jednotlivé kalové nádrţe a také přiléhající 

pozemky včetně obsluţných komunikací. [6] 

V rámci zájmového území stavby bude v místě vjezdu na stanoviště dočasně 

zřízena oklepová plocha ze silničních panelů. Po ukončení stavby budou silniční panely 

z lokality odvezeny. [6] 

Přípravné práce 

Přípravné práce spočívají: 

 v odstranění stávající zeleně v rozsahu zájmového území stavby, 
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 v odstranění a zaslepení stávajících výpustných a přepadových betonových objektů, 

  ve vybudování oklepové plochy ze silničních panelů. [6] 

Technické úpravy 

Cílem stavebních úprav v zájmové lokalitě je navrácení pozemku postiţeného 

dlouholetou průmyslovou činností do krajiny. Po ukončení stavebních úprav bude zájmová 

lokalita hodnotnou součástí nadregionálního biokoridoru, který zájmovou lokalitou 

prochází. Během provádění rekultivačních a sanačních prací bude vyuţíváno odpadů 

(výplňového materiálu) v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu. [6] 

Skladba sanačního materiálu pro úpravu terénu: 

 PRESTAB 56% 

 Popílek 20% 

 Méně kvalitní zemina – kamenitá 13 % 

 Rekultivační substrát 10% 

 Tříděný stavební odpad (pouze ze zájmové lokality) 1% [6] 

Prestab – hydratovaný síran vápenatý polotuhé plastické konzistence okrově 

rezavé barvy. Je nehořlavý, neagresivní, netoxický a zdravotně nezávadný. Díky svým 

těsnícím vlastnostem je vhodný pro technickou rekultivaci povrchových uhelných dolů, 

zbytkových jam po těţbě uţitkových nerostů, odkališť nebo skládek odpadů - obecně 

pro rekultivaci terénu. Hodí se i do podsypového materiálu při stavbě silnic a dálnic. 

Vyrábí jej Precheza, s. r. o. se sídlem v Přerově. [12] 

Popílek – těţí se z popílkových nádrţí z elektráren, dříve z Ostravy – Třebovic 

nyní z Ostravy - Vítkovic 
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Obrázek č. 2 Nádrž č. 12 - bezodtoká kotlina po dokončení technické rekultivace (vlastní zdroj dat) 

Stavba je rozdělená do následujících stavebních objektů: 

SO 01 příprava území – odstranění dřevin z prostoru technických úprav 

a likvidace stávajících betonových objektů. 

SO 02 sanace a rekultivace – úprava povrchu – zavezení nádrţí vhodným 

materiálem, urovnání povrchu okolo nádrţí a překryv zeminou. Plocha bude připravena 

pro následnou biologickou rekultivaci lesnickou. 

SO 03 úprava komunikací – pro účely provedení technické rekultivace budou 

zájmové lokalitě zřízeny obsluţné komunikace. V místě vjezdu na staveniště bude dočasně 

provedena oklepová plocha ze silničních panelů. 

SO 04 biologická rekultivace lesnická – následně po ukončení technických úprav 

bude provedeno zatravnění a zalesnění. Vysazené sazenice budou po dobu 5 - ti let 

od výsadby udrţovány a případné uhynulé sazenice doplňovány. [5] 
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Doprava 

Při realizaci stavby bude dodavatel provozovat nákladní automobilovou dopravu 

při dovozu a manipulaci s výplňovým materiálem. Doprava bude probíhat po stávajících 

místních a státních komunikacích. Přístup na stavbu je ze stávající státní komunikace 

na ulici Rudná a Frýdecká. Přístup na staveniště je navrţen tak, aby se minimalizoval hluk 

v okolí zájmové lokality. [6] 

Odpady 

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 

stanoveném v zákoně č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví 

a ochranu všech sloţek ţivotního prostředí (ovzduší, voda, půda). [6] 

Odstraněná zeleň bude umístěna na ekologicky zabezpečené skládce. Stavební suť 

vzniklá během odstraňování betonových objektů a stavební suť z černých skládek 

v zájmové lokalitě boudou vyuţity jako výplňový materiál při technické rekultivaci. [6] 

Bilance ploch [6]  

a) zájmové území stavby 12,96 ha 

b) plocha obsluţných komunikací 0,76 ha 

c) plocha odvodňovacích příkopů 0,39 ha 

d) plocha výsadby dřevin 10,96 ha 

e) plocha zatravnění 12,21 ha  

  

Bilance hmot: [6]  

a) celkové mnoţství zemních a dalších materiálu během sanace 

a rekultivace 
318 291 m

3
 

b) výplňový materiál pro zavezení lagun – vrstva cca 3 aţ 5 m 245 609 m
3
 

c) vyrovnávací vrstva – vrstva tl. 0,1 aţ 0,4 m 41 617 m
3
 

d) vrstva zeminy v tl. 0,3 m 31 065 m
3
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Vliv provozu stavby na ŢP 

Moţné negativní vlivy v průběhu realizace stavby (zvýšení hlučnosti) byly 

posouzeny v akustické studii zpracované firmou ECO-ANVI-CONSULT, která je 

nositelem licence na program HLUK+. Zjištěný stav byl posuzován podle nařízení vlády 

č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. [6] 

Z akustické studie vyplývá, ţe nedojde k překročení povolených limitních hladin 

v oblasti. [6] 

Stávající stav zájmového území 

Při zahájení stavby se rozhodlo o rozdělení prací do tří etap a to od severu k jihu. 

 1. etapa – zahrnuje nádrţ č. 12 a 11 

 2. etapa – zahrnuje nádrţ č. 10, 9 a 8 

 3. Etapa – zahrnuje zbylé nádrţe č. 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 

 

1. etapa – patří zde nádrţ č. 12 a 11. Nádrţ číslo 12 je nazývána tzv. bezodtoká 

kotlina, bude vyuţita jako biotop pro obojţivelníky. Byla zde vymýcena 

veškerá náletová zeleň a v této době je technická rekultivace stavby téměř 

hotova. Území nádrţe č. 11 bude zalesněno a zatravněno. 

2. etapa – v současné době se na ní pracuje, nádrţe se zaváţí a vyplňují 

materiálem.  

3. etapa – proběhlo zde jiţ vymýcení náletových dřevin a je jiţ připravena 

k technické rekultivaci. [6] 
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Obrázek č. 3 Původní stav rekultivace odkalovacích nádrží Jeremenko (z archívu státního podniku DIAMO, 

o. z. ODRA) 

 

Obrázek č. 4 Současný stav rekultivace odkalovacích nádrží Jeremenko (vlastní zdroj dat) 
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4.2 Sanace odvalu Václav 

Katastrální území: Poruba u Orlové 

Dobývací prostor: Petřvald II. 

Výměra: 7 ha 

Rekultivační cíl: ostatní plocha, les 

Zahájení: 10/2008 

Ukončení: 12/2014 [7] 

Zájmové území odvalu Václav se nachází na území okresu Karviná v katastru 

Poruba u Orlové, jiţně od silniční komunikace Orlová - Rychvald. [7] 

Zájmové území s celkovou rozlohou cca 7ha, tvoří dvě vzájemně izolovaná tělesa 

odvalu, která jsou od sebe vzdálena v ose od severu k jihu 100 m. Jedná se o území 

ovlivněné hornickou činností Dolu Fučík a to o plochu bývalé elektrorozvodny 

s navazujícími okolními pozemky, které tvoří hlavní těleso odvalu a o plochu prohořelé 

části odvalu Václav. Na obrázku č. 5 je znázorněn výřez z mapy širších vztahů zájmového 

území. [7] 

Tvar a povrch zájmového území má typický charakter neudrţovaného hornického 

odvalu, s typickým náletovým porostem, bez jakékoliv údrţby. V současné době lze území 

s ohledem na bývalou hornickou činnost povaţovat za stabilizované. [7] 

Hlavní těleso odvalu Václav bylo v minulosti vytvarováno do vnitřní rovinné 

plochy s ponecháním ochranných valů na severní straně podél silniční komunikace 

na východní straně podél střelnice, která je do tělesa odvalu z této strany „zahloubena“. [7] 

Hlavní část odvalu je velice těţce průchodná vzhledem k divokému hustému 

stromovému a křovinatému porostu a rovněţ i travnímu porostu ve vnitřní části odvalu. [7] 

Prohořelá část odvalu Václav tvoří těleso jednak s prohořelými bloky horniny, 

vystupujícími nad okolní úroveň rovinatého terénu, tak s propadlinami, u nichţ lze 

usuzovat na propadnutí stropu prohořelé kaverny. [7] 
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Prohořelá část odvalu je rovněţ obtíţně přístupná a navíc nebezpečná s ohledem 

na moţný pád, či uklouznutí po trvale drobivé a kluzké haldovině s nebezpečnými 

severovýchodními svahy do stávajícího výrobního areálu (bývalý důl Václav). [7] 

 

Obrázek č. 5 Mapa širších vztahů Sanace odvalu Václav (z archívu státního podniku DIAMO, o. z. ODRA) 

Tvar a povrch zájmového území má typický charakter neudrţovaného hornického 

odvalu, s typickým náletovým porostem, bez jakékoliv údrţby. V současné době lze území 

s ohledem na bývalou hornickou činnost povaţovat za stabilizované. [7] 

Hlavní těleso odvalu Václav bylo v minulosti vytvarováno do vnitřní rovinné 

plochy s ponecháním ochranných valů na severní straně podél silniční komunikace 

na východní straně podél střelnice, která je do tělesa odvalu z této strany „zahloubena“. [7] 

Hlavní část odvalu je velice těţce průchodná vzhledem k divokému hustému 

stromovému a křovinatému porostu a rovněţ i travnímu porostu ve vnitřní části odvalu. [7] 

Prohořelá část odvalu Václav tvoří těleso jednak s prohořelými bloky horniny, 

vystupujícími nad okolní úroveň rovinatého terénu, tak s propadlinami, u nichţ lze 

usuzovat na propadnutí stropu prohořelé kaverny. [7] 
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Prohořelá část odvalu je rovněţ obtíţně přístupná a navíc nebezpečná s ohledem 

na moţný pád, či uklouznutí po trvale drobivé a kluzké haldovině s nebezpečnými 

severovýchodními svahy do stávajícího výrobního areálu (bývalý důl Václav). [7] 

Zájmové území není vyuţíváno k ţádným veřejně prospěšným ekonomickým 

aktivitám. [7] 

Návrh místního územního systému ekologické stability – Orlová, předpokládá 

zapojení předmětných zájmových ploch, jako rozšíření biocentra regionálního významu 

v dané oblasti. [7] 

Vegetace 

Na ploše zájmového území je téměř veškerá zeleň původu přirozeného náletu, 

dlouhodobě bez údrţby. Ze stromů převaţují bříza, topol a jíva a celé území je prostoupeno 

hustými keřovými porosty (černý bez, ostruţník) a vysokými travinami. [7] 

Porosty jsou hodnoceny jako slabé, trpící nedostatkem ţivin, houbovými 

chorobami a tudíţ i zvýšenou lomivostí a vývraty, coţ umocňuje dlouhodobá absence 

údrţby. Jedinci zasluhující pozornost a ochranu se vyskytují pouze na území hlavní části 

odvalu a s ohledem na rekultivační plán byly navrţeny k ponechání pouze v okrajových 

liniích zájmového území v celkovém počtu 8 ks. [7] 

Celkový počet stromů ke kácení          1 252 ks 

Celkové plošné mýcení keřů a náletu o průměru krčku do 10 cm   1 870 m
2
 [7] 

Odpady 

V zájmovém území se nachází jedna divoká (neřízená) skládka různých druhů 

odpadů. [7] 

Stavba je členěna do 5 následujících stavebních objektů: 

SO
2
 01 Příprava území 

SO 01.1 Hlavní těleso odvalu  

 Plošné odstranění stávající vegetace na nově formované ploše odvalu, 

                                                 
2
 SO – stavební objekt 
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 výběrové odstranění neţádoucích stromů a křovin v ochranném valu střelnice 

a silnice,  

 plošné vymýcení keřů včetně kořenového systému v budoucí rovinné ploše včetně 

chemického ošetření,  

 separace dřevní hmoty v kořenovém patře budoucí rovinné plochy a její likvidace 

odvozem do cca 20 km. 

SO 01.2 Stará prohořelá část odvalu 

 Odstranění stávající vegetace (křoviny a stromy) v severní části zájmového území, 

tj. na ploše cca 10 arů, kterou tvoří nadúrovňové bloky prohořelé horniny, 

 likvidace dřevní hmoty vč. pařezů v území budoucí svaţité plochy a její odvoz 

do cca 20 km. 

SO 02 Technická rekultivace 

SO 02.1 Hlavní těleso odvalu 

 Odstranění všech zbořenišť (základy zděných a betonových staveb, betonové patky 

apod.), 

 odstranění černé skládky na vstupu k parcele č. 1691/1 pod stoţárem VN u jiţního 

valu střelnice,  

 doformátování ochranného valu silnice v jeden celek na vrcholovou niveletu 242 m 

n. m. (zasypáním přístupové cesty od silnice) návozem odvalové hlušiny odebrané 

z vnitřního valu, 

 prodlouţení ochranného valu střelnice podél jiţního okraje střelnice návozem 

odvalové hlušiny odebrané z vnitřního valu, 

 zformátování rovinné plochy v pracovní zóně A na kótě cca 232 m n. m. pouţitím 

odvalové hlušiny z vnitřního valu bez nároku na dovoz; vyspádování plochy jiţním 

směrem s moţností odtoku dešťové vody po jiţním okraji zájmového území 

směrem východním do vsakovací jímky u jiţného okraje střelnice, 

 plynulé vysvahování ochranného valu severního a východního okraje rovinné 

plochy, 

 překrytí nově vytvarované plochy (3,2 ha) 15cm vrstvou podornice. 

SO 02.2 Stará prohořelá část odvalu 
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 Přemístění bloků prohořelé horniny, vystupující v severní části zájmového území 

nad okolní úroveň (na kótu cca 246 m n. m.) rovinatého terénu (cca 6 arů), cca 30 – 

50 m jiţně do stávající elipsovité východní kotliny (na kótu cca 240 m n. m.), 

 rozdrcení spečených bloků prohořelé horniny v rozsahu cca 30 % z celkového 

objemu přemísťované horniny, 

 doformátování – srovnání terénu do projektované nivelety, 

 překrytí nově vytvarované plochy (cca 0,5 ha) 15cm vrstvou podornice. 

SO 03 obslužná komunikace 

SO 03.1 Hlavní těleso odvalu 

 Vybudování zpevněné 5,5 m široké obsluţné komunikace (zhutněné těleso s vrchní 

15cm vrstvou zaválcovaného štěrku) podél jiţního okraje zájmového území 

(v celkové délce cca 380 m), navazující na zpevněnou cestu podél střelnice 

za východní hranicí zájmového území, 

 vybudování odtokových příkopů po obou stranách obsluţné komunikace, 

propojených propustkem pro odvodnění rovinné zatravněné plochy, 

 vybudování vsakovací jímky v severním odtokovém příkopu obsluţné komunikace 

a vsakovací rýhy (20 m dlouhé a cca 2,5 m hluboké rýhy), orientované severním 

směrem,  

 výroba a instalace závor na obou stranách obsluţné komunikace zájmového území, 

 výroba a instalace zátarasy (plotu) na příjezdové straně do zájmového území 

po obou stranách obsluţné komunikace v úseku nově vytvořené rovinné zatravněné 

plochy. 

SO 04 Biologická rekultivace 

SO 04.1 Hlavní těleso odvalu 

 osazení nových svahových ploch rozptýlenou zelení, 

 zatravnění nově vytvarované rovinné plochy. 

SO 04.2 Stará prohořelá část odvalu 

 zalesnění nově vytvarované plochy souvislým lesním porostem, 

 zatravnění nově vytvarované plochy. 
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SO 05 Následná údržba pozemků 

SO 05.1 Hlavní těleso odvalu - 5 - ti letá údrţba svahových ploch osazených rozptýlenou 

zelení 

 dosadba uhynulých sazenic – předpokládaný úhyn 30 % 

 ochrana sazenic proti okusu 1x ročně  

 hnojení ve 2. a 4. roce údrţby 

 v případě sucha jejich zalití, 

 2x ročně celoplošné vyţnutí. 

SO 05.2 Stará prohořelá část odvalu - 5 – ti letá údrţba zalesněné plochy 

 dosadba uhynulých sazenic - předpokládaný úhyn 30 %, 

 ochrana sazenic proti okusu 1x ročně, 

 hnojení ve 2. a 4. roce údrţby, 

 v případě sucha jejich zalití, 

 2x ročně celoplošné vyţnutí. [7] 

Bilance hmot 

Pro vytvoření tělesa do navrţeného tvaru dle nové nivelety bude provedeno 

přehrnutí stávající odvalové hmoty v rámci technické rekultivace. [7] 

Nově bude dovezena zemina na překrytí odvalu a štěrk na zaválcování svrchní 

vrstvy zhutnělé obsluţné komunikace. [7] 

Přehrnutí odvalové sypaniny 61 280 m
3
  

Z toho: 

Hlavní těleso odvalu 
 

59 200 m
3
 

Prohořelá část odvalu  2 080 m
3 

  

Dovoz zeminy 5550 m
3
 

Z toho: 

Hlavní těleso odvalu  4800 m
3
 

Prohořelá část odvalu  750 m
3
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Dovoz štěrku 314 m
3
 

Z toho: 

Hlavní těleso odvalu 
 

314 m
3
 [7] 

Harmonogram prací 

Realizace jednotlivých činností technické a biologické rekultivace na hlavním 

tělese odvalu se předpokládá v rozsahu cca 18 měsíců. Znázorněn v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 Harmonogram prací na hlavním tělese odvalu [7] 

  1. rok 2. rok 

Objekt Hlavní těleso odvalu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

SO 01.1 Příprav území                   

SO 02.1 Technická rekultivace                   

SO 03.1 Obsluţná komunikace                   

SO 04.1 Biologická rekultivace                   

SO 05.1 Následná údrţba                   

Realizace jednotlivých činností technické a biologické rekultivace na prohořelém 

tělese odvalu se předpokládá v rozsahu cca 5 měsíců. Znázorněn v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4 Předpokládaný harmonogram prací na prohořelém tělese odvalu [7] 

  1. rok 

Objekt Prohořelá část odvalu 1 2 3 4 5 6 7 

SO 01.2 Příprav území        

SO 02.2 Technická rekultivace        

SO 04.2 Biologická rekultivace        

SO 05.2 Následná údrţba        

Stávající stav zájmového území 

Na hlavním tělese odvalu byla provedena příprava území. Při realizaci technické 

rekultivace byla na ploše objevena dvě místa s výskytem neznámé látky, práce na této části 

odvalu byly v 07/2009 přerušeny. Je zpracována analýza rizika, která navrhuje nápravná 

opatření. Na základě oponentního nařízení bude stanoven další postup prací. Termín 

ukončení bude záviset od rozsahu prací. 

Násl. 5 let 

Násl. 5 let 



Petra Čimborová: Zahlazování následků hornické činnosti 

2010  26 

Na prohořelé části odvalu byla provedena příprava území, realizována technická 

rekultivace a na podzim 2009 byly realizovány výsadby, které budou ukončeny během 

tohoto roku na jaře. Práce běţí dle harmonogramu a bude ukončena v termínu 12/2014. 

 

Obrázek č. 6 Původní a současný stav odvalu Václav – hlavní těleso odvalu (z archívu státního podniku 

DIAMO, o. z. ODRA) 

 

Obrázek č. 7 Původní a současný stav odvalu Václav – prohořelá část odvalu (z archívu státního podniku 

DIAMO, o. z. ODRA) 

 

 

  



Petra Čimborová: Zahlazování následků hornické činnosti 

2010  27 

5 Nákladovost a způsoby financování rekultivací 

Program Revitalizace Moravskoslezského kraje 

V rámci privatizace těţebních podniků převzaly společnosti od státu nejen těţební 

lokality, ale i rozsáhlá území určená k ekologické revitalizaci, na něţ nebyla vytvořena 

potřebná finanční rezerva. Finanční rezervu potřebnou na rekultivací postiţených území, 

si těţební společnosti povinně vytvářejí aţ od r. 1994 na základě novely horního zákona 

(č. 168/1993 Sb.). [13] 

Výběr zhotovitele prací 

Provádí se ve smyslu zákona č. 137/2006, Sb. O veřejných zakázkách. 

Zadavatelem je Ministerstvo financí České republiky a výběr dodavatele je prováděn 

komisí pro posuzování a hodnocení nabídek, která je jmenovitě schválena vládou České 

republiky. Komise hodnotí došlé nabídky podle kritérií stanovených v oznámení 

zadávacího řízení. [13] 

Financování staveb převzal stát prostřednictvím Ministerstva ţivotního prostředí. 

Stavba rekultivace odkalovacích nádrţí Jeremenko je financována z útlumu hornické 

činnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Stavba sanace odvalu Václav je financována 

z programu Revitalizace Moravskoslezského kraje. 

Pro ocenění těchto se pouţívají ceníky ÚRS (Ústav pro rozpočtování staveb). 

Tyto ceníky obvykle nejsou závazné, ale většina firem se těmito ceníky řídí.  

Lokalita Jeremenko dolu Ostrava v ostravské dílčí pánvi OKR ukončila těţbu 

v roce 1992 a lokalita dolu Václav v petřvaldské dílčí pánvi OKR byla ukončena těţba 

v roce 1967, coţ je před novelou horního zákona, který určil povinnost vytvářet rezervy 

na důlní škody a zahlazování následků hornické činnosti.  

5.1 Rozpočty nákladů rekultivovaných staveb 

Rekultivace odkalovacích nádrží Jeremenko 

V tabulce č. 5 jsou znázorněny celkové rozpočtové náklady kaţdého stavebního 

objektu na rekultivaci odkalovacích nádrţí Jeremenko. Je v nich započítáno i zařízení 

stanovišť. Všechny ceny jsou zaokrouhleny na celé koruny. 
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Tabulka č. 5 Celkové náklady na rekultivaci odkalovacích nádrží Jeremenko (v Kč) [8] 

Stavební objekt Cena bez DPH Cena s DPH (19 %) 

Příprava území 5 982 168 7 117 898 

Sanace a rekultivace 106 348 891 126 555 180 

Úprava komunikací 1 063 689 1 265 790 

Biologická rekultivace 2 175 539 2 577 955 

Údrţba 6 684 971 7 808 214 

Celkové náklady 122 255 257 145 325 037 

Do nákladů ve stavebním objektu O1 – příprava území, spadá odstranění dřevin, 

kde je zahrnuto kácení, odstranění pařezů, přemístění kmenů a pařezů. U likvidace 

betonových objektů se zaslepovalo trubní vedení betonem, demontovaly ocelové 

konstrukce a ţelezobeton.  

K zemním pracím patří přemístění a nakládání výkopku, násypy, rozprostření 

zeminy a vyrovnávací vrstvy, úprava pláně, svahování příkopů a poldru, zřízení příkopů, 

osazení příkopového ţlabu, zřízení potrubí a úpravy stavebního výpustného objektu. 

K úpravě komunikací se pouţijí silniční panely a jako podklad štěrk. 

Při biologické rekultivaci se vysadí jak keře, tak i stromy a plocha se zatravní. 

Mezi keře patří např. líska obecná a brslen evropský, u stromů se jedná o topol, javor 

a jasan. 

V tabulce č. 6 je výčet nákladů na jednotlivé části stavebních objektů, podrobnější 

výpis nákladů je v příloze č. 1. 
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Tabulka č. 6 Náklady rozdělené na jednotlivé SO (v Kč bez DPH) [8] 

Stavební objekt Cena 

Příprava území 

Odstranění dřevin 5 556 142 

Likvidace betonových objektů a zaslepení betonem 274 682 

Přesun hmot 16 847 

Sanace a rekultivace - úprava povrchu 

Zemní práce 103 957 860 

Úprava komunikací 

Komunikace 957 092 

Ostatní komunikace a práce - bourání 82 682 

Biologická rekultivace  

Biologická rekultivace lesnická - výsadba 

Povrchové úpravy terénu 2 126 915 

Přesun hmot 48 624 

Biologická rekultivace lesnická - údržba 

Přípravné a přídruţné práce 3 265 533 

Povrchové úpravy terénu 3 382 088 

Přesun hmot 37 350 

Podrobný výpis nákladů je znázorněn v příloze č. 1 

V tabulce č. 7 a 8 jsou vypočteny rekultivační náklady na 1 ha plochy stavebních 

objektů nádrţí Jeremenko. Technická rekultivace je vyčíslena na celou plochu zájmového 

území a to 12,96 ha. Náklady na technickou rekultivaci 1 ha budou činit 8 021 440 Kč. 

Co se týče biologické rekultivace, která je rozdělena na tři plochy zájmového 

území, a to na biotop, výsadbu keřů a výsadbu stromů, zaujímá 12,208 ha. Biotop 
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pro obojţivelníky je plocha jiţ zmíněné nádrţe č. 12, která je nazvána bezodtokou kotlinou 

a je jen zatravněna. Náklady na 1 ha tohoto biotopu činí 47 674 Kč. Výsadba keřů 

se rozprostírá na ploše necelých 4 ha a náklady na 1 ha jsou vyčísleny na 91 292 Kč. 

Výsadba stromů se prolíná s výsadbou keřů a tak se plocha rozprostírá na 10,58 ha tohoto 

území. Náklady na 1 ha plochy dosahují téměř 170 000 Kč. 

Tabulka č. 7 Náklady na 1 ha při technické rekultivaci odkalovacích nádrží Jeremneko (v Kč bez DPH) [8] 

Rekultivovaná plocha Výměra [ha] 
Náklady vynaložené 

na rekultivaci 
Náklady na 1 ha 

Technická rekultivace 12,96 103 957 860 8 021 440 

 

Tabulka č. 8 Náklady na 1 ha při biologické rekultivaci odkalovacích nádrží Jeremnko (v Kč bez DPH) [8] 

Rekultivovaná plocha Výměra [ha] 
Náklady vynaložené 

na rekultivaci 
Náklady na 1 ha 

Biotop pro obojţivelníky 0,72 34 325 47 674 

Plocha výsadby keřů 3,73 340 518 91 292 

Plocha výsadby stromů 10,58 1 792 255 169 362 

Technická rekultivace biotopu pro obojţivelníky, který zaujímá méně neţ 1 ha 

zájmového území, činí 5 775 437 Kč. Plocha výsadby keřů vychází na necelých 30 mil. Kč 

a výsadba stromů téměř na 85 mil. Kč, ale jak uţ jsem zmínila, tyto dvě plochy se společně 

prolínají, takţe částka nevychází do 103 957 860 Kč. 

Sanace odvalu Václav 

Jak jiţ víme z kapitoly 4.2, sanace odvalu Václav je rozdělena na dvě území a to 

na hlavní těleso odvalu a prohořelou část odvalu. V tabulce č. 9 jsou vyčísleny náklady 

na kaţdé území a stavební objekt zvlášť a celkové náklady na tuto sanaci dosahují více 

neţ 37 mil. Kč. 
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Tabulka č. 9 Náklady na sanaci odvalu Václav (v Kč) [9] 

Stavební objekt Cena 

SO 01 Příprava území 

SO 01.1 Hlavní těleso odvalu 9 145 328 

SO 01.2 Stará prohořelá část odvalu 593 029 

Součet 9 738 357 

SO 02 Technická rekultivace 

SO 02.1 Hlavní těleso odvalu 19 540 931 

SO 02.2 Stará prohořelá část odvalu 1 926 128 

Součet 21 476 059 

SO 03 Obslužná komunikace 

Obsluţná komunikace 1 398 726 

SO 04 Biologická rekultivace 

SO 04.1 Hlavní těleso odvalu 2 150 926 

SO 04.2 Stará prohořelá část odvalu 828 722 

Součet 2 979 648 

SO 05 Následná údržba 

SO 05.1 Hlavní těleso odvalu 1 432 046 

SO 05.2 Stará prohořelá část odvalu 617 824 

Součet 2 049 870 

Celkem 37 633 660 

Podrobný výpis nákladů je znázorněn v příloze č. 2 

V tabulce č. 10, 11 a 12 jsou opět vypočítány náklady na 1 ha plochy zájmového 

území, tak jako u stavby odkalovacích nádrţí Jeremenko. 
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Hlavní těleso odvalu se rozprostírá na 6,5 ha zájmového území a náklady na 1 ha 

při technické rekultivaci dosahují více neţ 3 mil. Kč. Prohořelá část odvalu se rozkládá jen 

na 0,5 ha celkového území a náklady na 1 ha činí necelé 4 mil. Kč. 

Biologická rekultivace hlavního tělesa odvalu je rozdělena na dvě části, zaloţení 

trávníků a výsadbu keřů a stromů. Zatravněno bude 3,5 ha plochy a 1 ha bude stát 

184 351 Kč, keře a stromy budou vysázeny na ploše 1,3 ha na vytvořených svazích a 1 ha 

plochy bude stát necelých 860 500 Kč. Na půl hektaru plochy prohořelé části odvalu, kde 

jiţ biologická rekultivace probíhá, je území jiţ zatravněno a keře a stromy vysázeny. 

Náklady jsou vyčísleny na necelých 860 tis. Kč. Zbytek plochy náleţí komunikacím. 

Tabulka č. 10 Náklady na 1 ha plochy při technické rekultivaci odvalu Václav (v Kč) [9] 

Rekultivovaná plocha Výměra [ha] 
Náklady vynaložené 

na rekultivaci 
Náklady na 1 ha 

Hlavní těleso odvalu 6,5 19 540 931 3 006 297 

Prohořelá část odvalu 0,5 1 926 128 3 852 256 

 

Tabulka č. 11 Náklady na 1 ha plochy při biologické rekultivaci odvalu Václav – HTO (v Kč) [9] 

Rekultivovaná plocha Výměra [ha] 
Náklady vynaložené 

na rekultivaci 
Náklady na 1 ha 

Zaloţení trávníků 3,5 645 228 184 351 

Výsadba keřů a stromů 1,3 1 118 646 860 497 

 

Tabulka č. 12 Náklady na 1 ha plochy při biologické rekultivaci odvalu Václav – PČO (v Kč) [9] 

Rekultivovaná plocha Výměra [ha] 
Náklady vynaložené 

na rekultivaci 
Náklady na 1 ha 

Zaloţení trávníků, 

výsadba keřů a stromů 
0,5 428 893 857 787 
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Náklady na technickou rekultivaci zatravněného území na hlavním tělese odvalu 

činí 10 522 040 Kč, území pro výsadbu keřů a stromů 3 908 186 Kč. 

Veškeré rozpočty nákladů jsou jen orientační a náklady na rekultivace budou 

nakonec vyčísleny v jiných většinou vyšších hodnotách korun. 

Srovnáme – li měrné náklady na 1 ha dvou popisovaných rekultivací, vidíme jistý 

rozdíl: 

- zájmové území odvalu Václav je menší, ale na rekultivaci je finančně náročnější 

neţ odkalovací nádrţe Jeremenko. 

Zajímavé by bylo i srovnání s jinými v revíru realizovanými stavbami, v rámci 

své bakalářské práce jsem, ale tyto údaje neměla k dispozici. 
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6 Závěr  

V mé bakalářské práci jsem se zaměřila na zahlazování následků hornické 

činnosti a její nákladovost na území Ostravsko – karvinského revíru, spravované státním 

podnikem DIAMO, odštěpným závodem ODRA se sídlem v Ostravě. Při vypracovávání 

této práce jsem se nejen dozvěděla zajímavé informace o této problematice, ale také jsem 

měla moţnost dané sanačně – rekultivační stavby navštívit, coţ bylo také pro mě velkým 

přínosem. 

Většina rekultivovaných území v bývalých či stávajících dobývacích prostorech 

Ostravsko – karvinského revíru bude vyuţita jako les, či zatravněná plocha. Dá se na nich 

stavět nebo je vyuţít i jako golfové hřiště, např. okolí tzv. Darkovského moře, kde 

se definitivní řešení v současné době řeší. Území uţ nikdy nebude takové, jako bylo 

před těţbou, ale alespoň se díky rekultivaci minimalizují následky, které těţba uhlí 

způsobila. Ať uţ jsou to poklesy půd, odvaly, znečištění podzemních vod či jiné. 

Díky novelizaci horního zákona si od roku 1994 těţební společnosti povinně 

vytváří ještě při těţbě finanční rezervu zajišťující plný objem sanací a rekultivací všech 

pozemků dotčených těţbou, a to aţ do konce ţivotnosti provozu
3
, a tak jiţ stavby nespadají 

do útlumových a revitalizačních programů, které spadají pod správu ministerstva financí 

a ţivotního prostředí. 

Můţeme konstatovat, ţe těţba na území OKR má menší význam neţ v minulosti, 

těţí se méně neţ polovina dřívějších vysokých těţeb. V ČR se dobývá méně neţ 1 % 

celkové světové produkce. I kdyţ těţba uhlí v ČR je nákladnější neţ v hlavních těţařských 

státech světa, příznivá poloha v regionu střední Evropy znamená stále významnou pozici 

těţby uhlí pro region střední Evropy. 

V současné době těţba uhlí nepatří k největším znečišťovatelům ovzduší, ale 

právě v našem Moravskoslezském kraji je to zejména polétavý mikroskopický prach, který 

produkují aglomerační hutní provozy.  

 

                                                 
3
 viz. Roman Makárius, České horní právo, díl 1. 
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