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Anotace 

Téma mé diplomové práce zní: „Rekultivační přístupy v OKR a jejich porovnání“. 

Cílem mé diplomové práce bylo charakterizovat způsoby rekultivace a porovnat technické 

řešení tradičních a progresivních přístupů.  

Teoretická část obsahuje legislativní podmínky, které jsou nutné pro rekultivaci 

území, rozdělení rekultivací, procesní postupy rekultivací, jeţ mají za výsledek ekologicky 

vyváţenou krajinu a také jsou zde popsány způsoby financování rekultivací.  

Praktická část obsahuje řešení konkrétního projektu sanačně rekultivační stavby 

na území OKR, kde je mým úkolem porovnat a z ekonomického hlediska vyhodnotit 

realizaci rekultivační stavby při pouţití různých výplňových materiálů. Výsledkem bude 

z vytipovaných, na trhu dostupných materiálů, vyhodnotit ekonomicky nejvýhodnější 

materiál pro rekultivační stavby.  

Klíčová slova 

Rekultivace, nerost, ţivotní prostředí, finanční rezerva. 

Summary 

The theme of my thesis is " Comparing Reclamation Strategies of the Ostrava-

Karvina Coal District. " The aim of this thesis was to characterize of ways of recultivations 

and compare technical solutions with traditional and progressive approaches. 

This thesis include the legislative conditions necessary for the recultivations, 

division the recultivations and procedural process of the recultivations, which result 

in ecological balanced landscape and ways financing of recultivations.  

The practical part includes specific project of the Ostrava-Karvina Coal District, 

where I must to compare and from an economic perspective to assess the implementation 

of recultivations works by using different restorative materials. The result will be selected 

to market of the available materials, to evaluate the most economical material for 

reclamation works. 
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1. ÚVOD 

 

K největší devastaci krajiny dochází mimo jiné i při těţbě uhlí. Dokud se těţilo 

v malém mnoţství a v ekologicky vyrovnaném prostředí, příroda byla schopná 

se s negativními vlivy těţby vyrovnat, a to i bez pomoci člověka. V dnešní době dochází 

k poklesům a vlivem těţby k degradaci půdy a vlivem zvýšení hladiny spodních vod pak 

k podzolizaci (změna půdních minerálů v silně kyselém prostředí), zkyselení a vyluhování 

svrchních půdních horizontů. Negativně se projevuje i suchý pokles, který terén 

nepodmáčí, ale deformuje. Proto je nevyhnutelné, abychom krajině pomohli rekultivačními 

opatřeními [1]. 

Rekultivace je strategickou, technologickou, ale i ekonomickou sloţkou těţby. 

Proto je velmi důleţitá i v souvislosti se zajišťováním dostatku finančních prostředků. 

Je jedním z konkrétních projevů péče o krajinu a znamená obnovu a tvorbu půdního fondu 

v oblasti, jeţ je devastovaná průmyslovou činností.  

Úkolem rekultivace je vytvořit krajinu, která by splňovala poţadavky zemědělské, 

lesnické, vodohospodářské produkce a ostatním potřebám a zájmům. Opatření musí být 

ekonomicky i ekologicky výhodné a musí být ve prospěch nově vytvářené přírody.  

Správný výsledek rekultivačního procesu je, ţe oko laika na zrekultivované ploše 

nepozná, ţe zde před několika desítkami let probíhala těţba a místo bylo zpustlé, bez 

známek ţivota. Rekultivovaná oblast musí zcela splynout s okolní krajinou [2]. 

Cílem této diplomové práce je charakterizovat způsoby rekultivací a porovnání 

technických řešení tradičních a progresivních rekultivačních přístupů včetně 

ekonomického posouzení.  

V teoretické části popisuji legislativní podmínky, které jsou nutné pro rekultivaci 

území, význam a koncepce rekultivací, procesní postupy rekultivací a způsoby financování 

rekultivací. V praktické části popisuji konkrétní projekt ostravsko-karvinského revíru 

a srovnávám tradiční rekultivační přístupy s progresivními z hlediska, jak technických 

moţností, tak i ekonomické náročnosti. 
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2. LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO REKULTIVACI ÚZEMÍ 

V této kapitole se zabývám zákony a vyhláškami, které jsou nezbytně nutné pro 

rekultivaci území. Jeden z nejdůleţitějších zákonů je zákon číslo 44/1988 Sb., zákon 

o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (a jeho 12 novel), od kterého se rekultivace území 

odvíjí [3]. 

2.1 Současná a platná legislativa pro rekultivaci 

Pro rekultivaci území jsou důleţité, jak zákony, tak i vyhlášky. Zde je přehled 

zákonů a vyhlášek, které se rekultivace území týkají: 

 Zákon číslo 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (a jeho 12 novel)  

 §31 odst. 5 – „Organizace je povinna zajistit sanaci, která obsahuje 

i rekultivace podle zvláštních zákonů, 1a) všech pozemků dotčených těžbou. 

Sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu 

otvírky, přípravy a dobývání (§ 32). Za sanaci se považuje odstranění škod 

na krajině komplexní úpravou území a územních struktur.“ 

 1a) Zákon číslo 334/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně 

zemědělského půdního fondu a zákon číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů. 

 §31 odst. 6 – „K zajištění činností podle odstavce 5 je organizace povinna 

vytvářet rezervu finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů 

musí odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním. Tyto rezervy 

jsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.1b).“ 

 1b) Zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 24 odst. 2 písm. i). 

 §32 odst. 1 – „Organizace, jíž vzniklo oprávnění k dobývání výhradních ložisek, 

je povinna vypracovat plány otvírky, přípravy a dobývání těchto ložisek.“ 

 §32 odst. 2 – „Plány otvírky, přípravy a dobývání musí zajišťovat dostatečný 

předstih otvírky a přípravy výhradního ložiska před dobýváním a jeho 

hospodárné a plynulé dobývání při použití vhodných dobývacích metod 

a zajištění bezpečnosti provozu. Součástí plánů otvírky, přípravy a dobývání 

je vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých 

v souvislosti s plánovanou činností a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků 
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včetně návrhu na výši a způsob vytvoření potřebné finanční rezervy (§ 31 odst. 

6 a § 37a).“ 

 §37a odst. 2 – „Vytváření rezerv podle odstavce 1 a podle § 31 odst. 6 podléhá 

schválení příslušným obvodním báňským úřadem, který schvaluje též čerpání 

z těchto rezerv po dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky. 

Obvodní báňský úřad si před vydáním rozhodnutí o čerpání z těchto rezerv 

vyžádá vyjádření dotčené obce. V případě organizací s majetkovou účastí státu 

rozhoduje obvodní báňský úřad v dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu 

České republiky.“ 

  Zákon číslo 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

[4]. 

 § 2 - Hornická činnost  

 § 10 – „Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace 

důlních děl a lomů.“ 

 Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). 

 Zákon číslo 388/1991 Sb., o Státním fondu ţivotního prostředí ČR. 

 Zákon číslo 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí. 

 Zákon 86/2002 Sb., o ovzduší. 

 Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

 Zákon číslo 86/ 2002Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší). 

 Zákon číslo 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 Vyhláška číslo 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky. 

 Vyhláška číslo 175/1992 Sb., o podmínkách vyuţívání loţisek nevyhrazených 

nerostů. 

 Vyhláška číslo 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=294/2005&PC_8411_l=294/2005&PC_8411_ps=10#10821
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 Vyhláška číslo 434/2000 Sb., Českého báňského úřadu o racionálním vyuţívání 

výhradních loţisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování 

činnosti prováděné hornickým způsobem [5]. 

 Příloha 6 – „Nutno si však uvědomit, že u lomů lze jen obtížně určit hranici 

mezi likvidací lomu a sanačními a rekultivačními pracemi.“ 

 Příloha 6 bod 1.7 a 1.12 – zde se poţaduje přesný popis a provedení sanace 

a rekultivace likvidovaného lomu včetně technického plánu a harmonogramu 

prací, vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních 

škod, na sanace a rekultivace, návrh vytvoření finančních rezerv a časový 

průběh jejich vytvoření. 

2.2 Související předpisy a zákony 

Do této problematiky spadá řada dalších zákonů, které spolu úzce souvisí. Jedná 

se například o tyto zákony: 

 Zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 Zákon číslo 593/1992 Sb., České národní rady o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmů. 

 Zákon číslo 579/1991 Sb., novela zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými 

prostředky ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bc. Lenka Javorská: Rekultivační přístupy v OKR a jejich porovnání 

 

2011  5 
 

3. ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ REKULTIVACÍ 

Za rekultivaci území je povaţována veškerá práce, kterou je organizace povinna 

učinit k nápravě škody na krajině a škody vzniklé na pozemcích právnických a fyzických 

osob těţební činností (§ 31 odstavec 5 Horního zákona) [3]. 

3.1 Rekultivace - principy a historie 

Rekultivace území dotčeného těţbou uhlí představuje dlouhodobý proces. Jednak 

po stránce technické, ale i po stránce biologické. Rekultivace území mají jiţ dlouholetou 

tradici a prošly různými fázemi vývoje a přístupu k jejich zajištění. 

Vývoj způsobů rekultivací odpovídá postupně získávaným zkušenostem 

a výzkumům moţností variability technických a biotechnických prací v rekultivačním 

procesu. Počátkem roku 1951, nebyly s rekultivační činností ţádné zkušenosti a tomu 

odpovídaly i první rekultivační práce. Ty se zpočátku zaměřovaly pouze na obnovu 

zemědělské půdy po hlubinné těţbě a následně na rekultivaci zúrodňováním výsypek, které 

byly především zalesňovány pionýrskými dřevinami v čele s topoly, olšemi a akáty [6]. 

Po roce 1956 nastal zlom, kdy se v předpolí začala zachraňovat vrchní humózní 

zemina. Zúrodnitelnou zeminou se vylepšovaly dosypané výsypky a výsledkem byly 

kvalitní pole, ovocné sady a později i vinice. Do porostní skladby lesnických rekultivací 

začaly být zařazovány cílové dřeviny, tj. javory, jasany aj. Koncepce rekultivací v tomto 

období byla však stále nahodilá. Aţ koncem padesátých let s vazbou na zásah povrchové 

těţební činnosti do větších územních celků byl vypracován generel rekultivací. 

Rekultivovaná krajina je výsledkem nejen konkrétních činností, ale zejména 

legislativních podmínek, aplikace znalostí a v neposlední řadě i dostatku finančních 

prostředků. Na základě zkušeností, které přinesly rekultivační práce, byly do praxe 

zavedeny metody a postupy, ve kterých se pak odvíjela další rekultivační činnost. Znalost 

vývoje rekultivací, základních legislativních podmínek, participace zájmových subjektů, 

technických i biologických postupů je jeden z nejdůleţitějších předpokladů pro zahlazení 

vlivů báňské činnosti a tvorbu nové krajiny [6], [7]. 

Rekultivace znamená snahu o obnovení biologických funkcí v krajině významně 

proměněné lidskou činností, zejména těţbou, případně nové vyuţití krajiny člověkem. 

Jedná se o soubor postupů, které mají za úkol zahladit negativní antropogenní zásahy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antropogenn%C3%AD
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do přírody. Máme na mysli úpravu území postiţeného těţbou nerostných surovin, jako jsou 

například zbytkové jámy, výsypky, pískovny nebo kamenolomy [8]. 

Rekultivace zasahuje do všech krajinotvorných prvků a základních sloţek krajiny 

v prostoru litosféry, hydrosféry, troposféry, pedosféry a biosféry včetně sloţek sociálního 

prostředí s omezením sídelní a průmyslové zástavby a technické infrastruktury. 

Na místech, která jsou devastovaná báňskou činností, vznikají nová biocentra 

a biokoridory a území se zapojuje do původní krajiny. 

Společenské změny, ekonomické změny, ale i změny v legislativě, přinesly pro 

oblast rekultivace území řadu nových a lepších přístupů. 

V dnešní době lze sledovat, ţe styl a způsob rekultivací se vyvíjí a zlepšuje [1], [6]. 

3.2 Proces rekultivace území v etapách 

Rekultivace znamená aktivní obnovu a tvorbu půdního fondu v oblasti krajiny, 

která byla zdevastovaná průmyslovou činností.  

Rekultivovat se musí kaţdý volný hektar tak, aby jednotlivé části bez jakéhokoliv 

problému do sebe zapadaly. Musí být respektovány nejen přírodní, sociální ale 

i ekonomické podmínky oblasti. 

3.2.1 Nejvýznamnější poţadavky pro rekultivace 

 Krajina musí být ekologicky vyváţená a za nejúčinnější stabilizační prvky 

je povaţována výsadba lesů, parků, lesoparků a vytváření vodních ploch 

 Krajina musí být ekonomicky efektivní, a musí zde být zastoupeny vysoce 

produktivní formy zemědělských rekultivací tak, aby byla do určité míry schopná 

uţivit lidi. 

 Zdravotní poţadavek je důleţitý pro vytváření makroklimatických 

a bioklimatických poměrů. 

 Podstatná je rovněţ kvalita rekultivovaných půd, ve kterých by měly být 

zastoupeny baktérie, houby a další mikroorganismy, na nichţ je závislý ţádoucí 

koloběh látek a energie. 
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 Poţadavek estetický [9]. 

3.3 Technologie rekultivací a její etapy 

Rekultivace se dělí na čtyři základní etapy: 

 přípravná etapa; 

 důlně technická etapa; 

 ekotechnická etapa; 

 postrekultivační etapa [7]. 

3.3.1 Přípravná etapa 

Tato etapa je v plné míře realizována jiţ během období otvírky, přípravy a realizace 

těţby. Orientuje se na prevenci a vytváření vhodných podmínek pro realizaci následných 

fází rekultivačního cyklu. Realizuje se především v pedologickém, geologickém 

a hydrologickém průzkumu nadloţí hornin a zemin [7]. 

3.3.2 Důlně technická etapa 

Rekultivace má především preventivní charakter. V této fázi je nutno řešit všechna 

technicky realizovatelná a ekonomicky únosná opatření pro řešení následných 

rekultivačních opatření. Zvláštní pozornost by měla být věnována řízené tvorbě 

devastovaných území, jako umísťování výsypek, odvalů, sloţišť odpadů v krajině, způsob 

jejich tvarování, případné skrývkové práce apod.  

Během této fáze těţby lze výrazným způsobem ovlivňovat rozsah a intenzitu 

devastace, ekologicko-stanovištní podmínky devastovaných území, které se výrazně 

podílejí na výsledné efektivnosti rekultivace [10]. 

3.3.3 Ekotechnická etapa 

Tato etapa je členěna do dvou skupin:  

Skupina technická, zde řadíme:  

 terénní úpravy (úpravy tvaru a členitosti reliéfu); 
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 naváţky úrodných a potencionálně úrodných hornin a zemin, kterými jsou 

upravovány poměry pro optimalizaci poměrů a vývoje v pedosféře 

a některých sloţek hydrosféry; 

 práce související s úpravou a získáním biologicky aktivního půdního profilu 

s úpravou hydrických poměrů v nadzemní i podzemní sféře; 

 výstavbu komunikací. 

Skupina biotechnická, která je tvořena:  

 agrobiotechnickými a speciálními způsoby zemědělských rekultivací; 

 lesobiotechnickými zásahy a sadotvornými úpravami; 

 rekreačně koncipovanými rekultivacemi;  

 ekologickými rekultivacemi (ekologická centra a ekologické koridory, 

dohromady tvořící funkční systém ekologické stability) [10].  

3.3.4 Postrekultivační etapa 

Postrekultivační etapou nazýváme období, které je po ukončení vlastní rekultivace 

a po zařazení rekultivovaných území do běţného obhospodařování. Výsypková stanoviště 

mají určitá specifika, která by měla být respektována v zájmu vývoje celého ekosystému 

i v nadcházejícím období. 

Tato etapa jiţ není financována ze zdrojů těţebních společností, ale nových 

vlastníků území [7]. 

3.4. Rozdělení rekultivací 

Rekultivaci území můţeme rozdělit z různých hledisek. Optimalizace vyuţití 

devastovaných území předpokládá vhodnou volbu způsobů rekultivace a vyuţití těchto 

území se zřetelem na ekologickou, sociálně-ekonomickou a územně technickou motivaci. 

Podle konečného vyuţití rekultivovaného území se rekultivace území dělí na: 

 technické; 

 biologické. 
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Technická rekultivace je souborem opatření, která začíná obvykle skrývkou ornice 

a ostatních zúrodnění schopných vrstev půdy. Dále pokračuje terénními úpravami podle 

daného projektu, hydromelioračními a hydrotechnickými prácemi, výstavbou komunikací, 

tak i různými protierozními a ustálenými opatřeními.  

V rámci technické rekultivace lze realizovat i opatření, které úzce souvisí 

s prováděním vlastní těţby nerostných surovin. Kromě zrychlení a zlevnění rekultivačních 

prací se usnadní především realizace následné biologické rekultivace. Patří sem například 

účelné umístění odvalů a výsypek v krajině, jejich tvarování, začlenění do okolní krajiny 

a jiné.  

Při hlubinné těţbě lze důlní kámen operativně zaváţet na vznikající poklesové 

kotliny, a vytvářet tak příznivé podmínky pro rychlou asanaci dotčené krajiny. Důlního 

kamene můţeme také účelně vyuţít pro stavební účely, výstavbu přehradních hrází, 

ochranných násypů a komunikací [7], [10]. 

Cílem technické rekultivace je: 

 zajistit neškodný odtok vody z povrchu; 

 vytvořit optimální podmínky pro hospodaření s vodou odtékající 

i přitékající, napomáhat vzniku a ustálení nového vodního reţimu a tím 

vytvoření klimatu, který bude příznivý pro vegetaci; 

 zajistit ochranu před erozí; 

 vytvořit podmínky pro převrstvení materiálem, který je vhodný pro 

rekultivaci; 

 začlenit objekty do funkce okolní krajiny [10]. 

Biologická rekultivace je konečnou etapou rekultivace. Obnova území po těţbě 

s vhodným uspořádáním krajinných prvků formou realizace jednotlivých typů rekultivace 

vychází z krajinného řešení souhrnného plánu rekultivací. Cílem této rekultivace 

je dosáhnout zdravotní nezávadnosti přetvořené krajiny, její zapojení do okolního prostředí 

a hospodářská vyuţitelnost. Práce technické a biologické povahy jsou v rekultivačním 

procesu řešeny prostřednictvím čtyř základních druhů rekultivací: 

 zemědělská rekultivace; 
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 lesnická rekultivace; 

 vodohospodářská (hydrická) rekultivace; 

 ostatní rekultivace [7], [10]. 

3.4.1 Zemědělská rekultivace 

Zemědělská rekultivace je značně sloţitá a náročná, nejen po stránce technické 

přípravy stanovišť, ale také po stránce finanční. Při zemědělské rekultivaci je snahou 

postiţenou krajinu přeměnit na území vyuţitelné pro zemědělské účely. Preferuje 

se především vyuţití jako orná půda, a také jako louky nebo pastviny. Speciálním vyuţitím 

je výsadba ovocných kultur nebo tvorba vinic a chmelnic.  

Tato metoda je spjata se zákonem číslo 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu. Ten má za úkol ukládat povinnosti těţařům, aby zajistili před zahájením 

těţby na veškeré odnímané zemědělské půdě oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy 

a jejich deponii do doby následného vyuţití [7], [10], [11]. 

Plochy pro zemědělskou rekultivaci by měly navazovat na zemědělsky vyuţívanou 

půdu. Sklon svahu by měl být v rozmezí 3 aţ 8 % a výměra pozemků by měla být alespoň 

5 ha. Většinou se vybírají náhorní plošiny výsypek nebo plochy vnitřních výsypek, které 

navazují na úroveň okolního terénu. Ukázkou zemědělské rekultivace je obrázek číslo 1. 

 

Obr. 1 Zemědělská rekultivace na ulici Hlučínské [12] 
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Způsoby zemědělské rekultivace, popisuje schéma číslo 1. 

 

Schéma 1 Způsoby zemědělské rekultivace [7] 

Dva základní technologické postupy zemědělské rekultivace:  

 Přímá rekultivace výsypek - technicky i časově náročný způsob, který dostatečně 

nezaručuje intenzivní zemědělskou výrobu. Uplatnění tohoto postupu se v podstatě 

nevyskytuje.  

 Nepřímá rekultivace výsypek - realizace probíhá v lokalitách slouţících 

intenzivní zemědělské produkci. Povrch výsypky je především ornice, která je ještě 

před záborem pozemku pro těţbu separována a poté naváţena  na výsypku. 

Na těchto půdách je během pěti aţ osmi let uskutečňován meliorační osevní cyklus 

[7], [10]. Technologické postupy zemědělské rekultivace popisuje schéma číslo 2. 
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Schéma 2 Technologie zemědělských rekultivací [7] 

Základem pro kaţdou úspěšnou zemědělskou rekultivaci je správná volba 

rekultivačního osevního postupu a správně provedená agrotechnika (způsob obdělávání 

zemědělské půdy v rámci rostlinné produkce). U nepřímé rekultivace půjde o spojení 

s původní zeminou a obnovení biologické aktivity navezené ornice.  

Pro správnou volbu rekultivace jsou důleţité technické, půdní a klimatické 

podmínky [7]. 

3.4.2 Lesnická rekultivace 

Zalesňování je základní metodou rekultivace území ovlivněných těţbou nerostných 

surovin. Podílí se na obnově ekologických, ale také mimoekonomických a ekonomických 

funkcí devastované krajiny. Tato metoda se provádí podobným způsobem jako při běţných 

zalesňovacích pracích [10]. Ukázkou lesnické rekultivace je obrázek číslo 2. 
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 Obr. 2 Lesnická rekultivace u Heřmanické vlečky [12] 

Lesní porosty představují v našich podmínkách společenstva rostlin významné 

mimoprodukční funkce. Poţadavky lesních dřevin jsou na kvalitu stanoviště a přípravné 

práce v rámci technické rekultivace niţší, neţ u rekultivací zemědělských. Smyslem 

hospodářských lesů je produkce kvalitní dřevní hmoty. Smyslem účelových lesů je ochrana 

a tvorba pedosféry, tvorba hygienicky a esteticky efektivního prostředí, ochrana a tvorba 

vhodných klimatických podmínek území, tak i tvorba přírodně blízkých typů ekosystému. 

Jejím smyslem je efektivní zaloţení ţádoucího typu porostu lesních dřevin 

na devastovaných plochách určených k zalesnění. Je účinnou protiváhou negativních 

tendencí těţby. Vzniklé lesní porosty jsou zařazeny dle zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně některých zákonů (lesní zákon), do kategorie lesů ochranných, eventuálně 

do lesů zvláštního určení. Zde plní kromě rozšíření produkční základny lesa, zejména 

funkce úpravy klimatických a vodohospodářských poměrů krajiny, usměrňují probíhající 

půdotvorný proces, omezují účinky vodní eroze [7], [10], [12], [13]. Rozdělení lesů, jejich 

druh a funkce popisuje schéma číslo 3. 
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Schéma 3 Rozdělení lesů, jejich druh a funkce [7] 

Zalesňování se realizuje sadbou. Úspěch zakládky lesního porostu závisí 

na pedologických vlastnostech skrývkových zemin, na výběru druhů dřevin, způsobu 

zalesňování a na následném ošetřování a ochraně proti biotickým činitelům. Dřeviny 

se vysazují ve skupinách v různých geometrických tvarech o velikosti plochy 0,05 

aţ 0,25 ha. Průměrný počet vysázených sazenic na 1 ha je 6 750 kusů. Pěstební péče trvá 6 

aţ 10 let. Patří sem ochrana dřevin, okopávání, přihnojování a mnoho jiných. 

V současné době je lesnická rekultivace velmi vyuţívaná [7]. 

3.4.3 Vodohospodářská (hydrická) rekultivace 

Své uplatnění nachází vodohospodářská rekultivace především ve vnitřních 

výsypkách lomů, ale také na vnějších výsypkách, ve zbytkových jámách i na plochách 

devastovaných hlubinnou těţbou. 

Vodohospodářská rekultivace představuje tvorbu nového vodního reţimu 

rekultivované krajiny, a to formou stavebnětechnických opatření. V rámci menších 

vodohospodářských děl jsou budovány například příkopy, drény a retenční nádrţe, 

za účelem regulace odtoku vody a zachycení erozního sedimentu.  
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 Respektují se vytvořené lokální deprese vody jako stabilizující ekologický prvek 

v krajině. Větší vodní plochy jsou vytvářeny s vazbou na zaplavování zbytkových jam 

či velkých depresí pro účely příměstské rekreace a jiná funkční vyuţití. 

 Pro tuto rekultivaci je nejdůleţitější, aby se zachoval správný tvar nádrţe, a aby zde 

byl dostatečný a trvalý zdroj vody pro její naplnění. Dalším důleţitým úkolem je vytváření 

podmínek pro zamezení nadbytečného vstupu ţivin do nádrţe (protieutrofizační opatření) 

a podpoření samočisticí funkce [6], [7]. 

3.4.4 Ostatní rekultivace 

Upravené plochy, které jsou zařazeny jako ostatní rekultivace, mají zejména 

rekreační vyuţití se zpevněnými komunikacemi a manipulačními plochami. Patří zde 

úprava ploch, které budou slouţit ke sportovním a rekreačním zónám, zeleň podél vodních 

toků a nádrţí, zeleň polních lesíků, zeleň podél komunikací, zeleň ochranných lesních 

a rekreačních pásů, sportovní plochy (autokempy, pláţe, hřiště) a plochy pro komerční 

vyuţití [6], [7].  
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4. ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ REKULTIVACÍ 

Nejdůleţitějším zdrojem finančních prostředků na zahlazení následků hornické 

činnosti je: 

a) finanční rezerva, která je tvořena na vrub nákladům na těţbu; 

b) státní rozpočet - státní ekologické dotace.  

4.1 Finanční rezerva 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, v platném znění, 

ukládá důlní organizaci zajistit sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených těţbou. 

Za sanaci se povaţuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a všech 

územních struktur. K zajištění sanace a rekultivace je organizace povinna vytvářet rezervu 

finančních prostředků. Čerpání finančních prostředků z rezervy na sanace a rekultivace 

upravuje ustanovení § 37a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění [3]. 

4.1.1 Tvorba a stanovení výše finančních rezerv 

Finanční rezervy je nutné vytvářet proto, aby byla organizace schopna zajistit 

vypořádání důlních škod. Významný vliv na výši rekultivačních nákladů má také budoucí 

územní vyuţití. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat potřebám 

na vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, popřípadě v předstihu 

před jejich vznikem. Tato rezerva je nákladem na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů [3]. 

Vytváření rezerv podle odstavce 1 a podle § 31 odst. 6 podléhá schválení příslušným 

obvodním báňským úřadem, který schvaluje téţ čerpání z těchto rezerv po dohodě 

s ministerstvem ţivotního prostředí České republiky [3].  

Ţádost organizace o čerpání z rezervy podle odstavce 1 musí být doloţena výčtem 

důlních škod, odhadem nákladů na jejich odstranění a časovým průběhem vynakládání 

prostředků na odstranění důlních škod. Náklady na nezbytné znalecké posudky nese 

organizace [3]. 

Povinnost řešit otázku sanace a rekultivace je dána organizacím jiţ při ţádosti 

o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, tzn., ţe organizace se musí při 

zpracování návrhu na stanovení DP řídit zásadami ochrany zemědělského půdního fondu 

(ZPF) dle zákona č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu [11].  
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4.1.2 Výpočet nákladů (rezervy) na rekultivace  

Celkové náklady na rekultivace pozemků dotčených vlivem dobývání se vypočtou 

podle vztahu [7]: 

cc NR     (1) 

   iic NPN   (2) 





n

i

iPP
1

   (3) 

Rc - celková výše rezervy 

Nc - celkové náklady potřebné na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těţbou [tis. Kč]  

Pi - celková plocha pozemků pro určený druh rekultivace [ha] 

Ni - měrné náklady na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivy dobývání [tis. Kč.ha
-1

] 

P - celková plocha pozemků dotčených vlivem dobývání, včetně starých zátěţí [ha] 

4.2 Státní rozpočet  

Od roku 1993, v souvislosti s privatizací, a za podmínek určených vládou ČR, Fond 

národního majetku ČR systémově poskytoval určeným subjektům garance na odstranění 

ekologických škod, které byly způsobeny činností státních podniků a které vznikly před 

privatizací. Do konce roku 2004 poskytl FNM ČR tuto ekologickou garanci 

275 subjektům. Od roku 2006 nabyl účinnosti zákon číslo 178/2005 Sb., o zrušení Fondu 

národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR. 

Dnem nabytí účinnosti přešel veškerý majetek FNM ČR na stát a stát vstoupil do všech 

práv a povinností FNM ČR z právních vztahů, včetně práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů, jejichţ účastníkem byl FNM ČR [19]. 
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5. REKULTIVAČNÍ PROJEKT NA ÚZEMÍ OSTRAVSKO – 

KARVINSKÉHO REVÍRU 

Ostravsko karvinská uhelná pánev, pro kterou se taktéţ vyuţívá hospodářský 

termín Ostravsko - karvinský revír, je hlavním producentem černého uhlí v republice. 

Jedná se o nejrozsáhlejší uhelnou pánev v České republice. Po roce 1989 byly postupně 

ostravské doly uzavírány. V provozu zůstala pouze karvinská část revíru a Důl Paskov. Důl 

Frenštát byl dán do mokré konzervace. 

Ostravsko karvinská pánev je na jihu oddělena od Podbeskydské (černouhelné) 

pánve tzv. bludovickým zlomem a dělí se na část ostravskou a na část karvinskou. 

Ostravsko karvinská uhelná pánev je součástí geomorfologického celku Ostravská pánev 

[15], [16], [17]. 

 OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těţí jej 

v hlubinných dolech v jiţní části Hornoslezské uhelné pánve v Ostravsko-karvinském 

revíru. Působení OKD, a.s. je znázorněno na obrázcích, které jsou uvedeny v příloze I. 

 S těţbou uhlí souvisí řada negativních vlivů na ţivotní prostředí. OKD, a.s. 

si je této skutečnosti plně vědoma a podniká mnoţství kroků k jejich nápravě. 

Do rekultivací krajiny investuje kaţdý rok více neţ 100 milionů korun [15]. Výdaje 

společnosti OKD, a.s. v roce 2008 vidíme v tabulce číslo 1.  

Tabulka 1 Výdaje společnosti OKD, a.s. v roce 2008 [15] 

Rekultivace 70,7 mil. Kč 

Vyrovnání poklesu terénu 364,8 mil. Kč 

Celkem 435,5 mil. Kč 
  

Celkový přehled výdajů na rekultivace a objem prací společnosti OKD, a.s. jsou 

uvedeny v tabulce číslo 2. 
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Tabulka 2 Rekultivace v číslech [15] 

Výdaje na rekultivace (2009) 69,8 mil Kč 

Výdaje na vyrovnání poklesů terénu (2009) 298,7 mil. Kč 

Výdaje celkem (2009) 368,5 mil. Kč 

Výdaje na rekultivace (1989 - 2009)  více neţ 3,5 mld. Kč 

Objem realizovaných rekultivací  357,9 ha 

Objem probíhajících rekultivací  844,3 ha 

Největší rekultivační projekt Darkovské moře 139 ha 
 

Nástupnickou organizací v oblasti zahlazování následků hornické činnosti 

po ukončení těţby černého uhlí v ostravské, karvinské a petřvaldské pánvi je DIAMO s. p., 

o. z. ODRA. Tato organizace je od roku 2002 na základě smlouvy o převodu majetku 

ze společnosti OKD, a.s., povinna ve smyslu Horního zákona a platné legislativy zajišťovat 

na svěřeném území sanační a rekultivační práce. Jedná se o práce, které souvisí 

se zahlazováním a nápravami následků hlubinné těţby uhlí s uvedením předmětného území 

do stavu odpovídajícího platné legislativě, územnímu plánu a schválené projektové 

dokumentaci. DIAMO s. p., zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 

čtyř odštěpných závodů, které jsou uvedené v příloze II [12]. 

5.1 Charakteristika území stavby 

Lokalita se nachází v okrese Karviná, asi 800 m západně od obce Stonavy. Jedná 

se o bývalou těţebnu štěrkopísku. Od roku 1970 byla pouţita jako odkaliště závodu 

bývalého Dolu 9. květen a ve vytěţeném prostoru bylo zřízeno uhelné odkaliště.  

Okolí odkaliště má zemědělský a částečně zalesněný charakter. Před zahájením 

hornické činnosti převládala v zájmovém území zemědělská krajina se slezským typem 

osídlení (jednotlivé statky volně situované v krajině). Převáţně se zde nacházely louky, 

pole, pastviny.  

Největší změny v krajině vyvolalo otevření velkých důlních děl. Na povrchu byly 

budovány komplexy průmyslových staveb a odkališť. Krajina byla protkána mnoţstvím 

komunikací a inţenýrských sítí. 

Zásadní vliv na formování krajinného rázu měly poklesy terénu vyvolané těţbou 

uhlí. Nádrţ se nachází v intravilánu obce mimo obytnou zástavbu. Mapa zaplavované 

nádrţe je vyobrazena v příloze III [18]. 
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5.2 Základní údaje o stavbě 

Předmětem této rekultivace bylo vytvořit technologický komplex na výrobu 

popílkového stabilizátu s kapacitou nad 25 000 t/rok. Stabilizát byl naplavován 

do vytěţeného prostoru nádrţe, která v minulosti slouţila pro ukládání uhelných kalů 

z úpravny uhlí na Dole 9. květen.  

K výrobě stabilizátu byly pouţity certifikované granulační a fluidní popílky, které 

byly smíchány v mísícím zařízení s vodou. Mísící stanice je uvedena na obrázku číslo 3.  

 

Obr. 3 Mísící stanice [18] 

Certifikovaný granulační a fluidní popílek smíchaný s vodou vidíme na obrázku 

číslo 4.  

 

Obr. 4 Certifikovaný granulační a fluidní popílek smíchaný s vodou [18] 
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Na obrázku číslo 5 je uvedeno plnění prostoru nádrţe.  

 

Obr. 5 Plnění prostoru nádrže [18] 

Takto vyrobený stabilizát byl naplavován do vytěţeného prostoru nádrţe, který 

vidíme na obrázku číslo 6. 

 

Obr. 6 Zaplavený prostor nádrže [18] 

 

Vyplněním vytěţeného prostoru stabilizátem byla plocha připravena k biologické 

rekultivaci. Tím, ţe se pouţil, popílkový stabilizát pro vyplnění vytěţeného prostoru 

nádrţe se výrazně urychlila poţadovaná sanace a rekultivace [18].  

Současný stav nádrţe je vyobrazen na fotografiích ke dni 8. 4. 2011 v příloze IV. 
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Vytěţený prostor nádrţe byl zaplněn stabilizátem cca po korunu obvodových hrází 

(její nejniţší úroveň). Zbývající prostor byl vyplněn násypem z důlní hlušiny, strusky 

a zeminy. V rámci výsledného způsobu rekultivace a z důvodu zvýšení biodiverzity bylo 

zapotřebí ponechat na území 0,5 ha vodní plochu. [18] 

Rozloha nádrţe      cca 24,0 ha 

Úloţná plocha nádrţe     cca 13,0 ha 

Celková kapacita nádrţe    1 100 000 m
3
 

Volná kapacita nádrţe pro ukládání stabilizátu 500 000 m
3
 

Maximální mnoţství ukládaného stabilizátu  500 t/den, 100 000 t/rok, [18] 

5.3 Popis jednotlivých stavebních objektů 

Postup prací lze rozdělit na 12 samostatných stavebních objektů [18]. Jedná 

se o terénní úpravy, úpravy příjezdové komunikace, volba umístění plošiny pro mísicí 

zařízení, přípojka elektro 22 kV a trafostanice, kabelové rozvody silnoproudé, čerpání 

a potrubí vratné vody, úprava přívodního potrubí, venkovní osvětlení, odvodnění území.  

Z hlediska technické rekultivace bylo potřeba dotvarování terénu. Bylo zde pouţito 

důlní hlušiny a strusky promíchané s čistírenskými kaly. Upravený terén byl ohumusován 

vrstvou zeminy o tloušťce 20 cm, kde byly vysázeny stromy a keře.  

Z hlediska biologické rekultivace bylo potřeba zatravnění upraveného území nádrţe 

a výsadba stromů a keřů. Vzhledem k extrémním stanovištním podmínkám byla jako 

cílová rekultivace navrţena rozptýlená krajinná zeleň. Její hlavní funkce je ochrana 

exponovaného přírodního stanoviště [18]. 
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5.4 Souhrnný rozpočet 

V tabulce číslo 3 je uveden souhrnný rozpočet celé rekultivační stavby. Celkové 

náklady stavby činily 53 723 459 Kč. Náklady jsou v tabulce rozděleny podle hlav 

v tis. Kč (bez desetinných míst). 

Tabulka 3 Souhrnný rozpočet v roce 2002[18] 

    

náklady zahrnuté do plánu investiční 

výstavby       

hlava náklady 

stavební 

část 

[tis. Kč] 

technologická 

část 

[tis. Kč] 

celkem 

[tis. Kč] 

celkové náklady 

stavby bez DPH 

[tis. Kč] 

DPH 5% 

[tis. Kč] 

DPH 22% 

[tis. Kč] 

I. 
projektové a 

průzkumné práce 
      500 25   

II. 
provozní soubory 

celkem 
  159 159 159 7   

III. 
stavební objekty 

celkem  
46 084   46 084 46 084 2 300 17 

IV. 
stroje, zařízení, 

náklady 
            

V. umělecká díla             

VI. 
vnější náklady 

celkem 
1 763 3 1 766 1 766 88   

VII. ostatní náklady             

VIII. rezerva       2 357 117   

IX. jiné investice             

X. 
náklady z inves. 

prostředků 
            

XI. 
náklady z neinves. 

prostředků 
      286 16   

  

celkem 47 847 162 48 010 51152 2553 17 

celkem bez DPH 51 152 157 Kč 

celkem včetně 

DPH 
53 723 459 Kč 
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6. SROVNÁNÍ TRADIČNÍCH REKULTIVAČNÍCH PŘÍSTUPŮ 

S PROGRESIVNÍMI 

V této kapitole se věnuji problematice, která souvisí s tím, co má diplomová práce 

přinést, fungování rekultivačního trhu a srovnání rekultivačních přístupů na konkrétní 

sanačně rekultivační stavbě. Pro srovnání jsem si vybrala sanačně rekultivační stavbu, 

kterou jsem popsala výše, viz kapitola 5. 

6.1 Makroekonomický pohled 

Celá ekonomika reaguje tak, ţe se snaţí najít nejjednodušší, nejefektivnější 

a nejekonomičtější cestu, jak eliminovat náklady a maximalizovat výnosy.  

Na rekultivačním trhu vystupují podnikatelské subjekty, jako jsou například důlní 

závody, podniky které produkují odpad a dodavatelé prací. Tyto subjekty se vzájemně 

ovlivňují a vytváří prostředí, kde mohou vznikat jiné přístupy rekultivačních prací, neţ 

ty, které jsou běţně pouţívány. Přístupy, které jsou doposavad známé, jsou znázorněny 

na schématu číslo 4. 

6.1.1 Důlní závod 

Důlní závod, který produkuje odpady, je podle zákona číslo 44/1988 Sb., o ochraně 

a vyuţití nerostného bohatství (Horní zákon), povinen vytvářet finanční rezervu 

a zrekultivovat příslušnou krajinu [3]. 

Důlní závod jako ekonomický celek se snaţí minimalizovat své náklady tak, 

ţe se snaţí hlušinu, popřípadě jiný vhodný materiál prodat nebo vyuţít jako materiál, který 

se obecně pouţívá ve stavebnictví a je certifikovaný. Jedná se o Kamenivo pro technickou 

rekultivaci a Hlušina pro dopravní stavitelství.  

Hlavním cílem je minimalizovat mnoţství svých odpadů z výroby a dále se snaţí 

o minimalizaci svých závazků.  

Ekonomické chování důlních závodů: 

 maximalizace zisku; 

 minimalizace nákladů. 
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Podle tohoto příkladu se chová kaţdý ekonomický subjekt. Jedinou výjimku tvoří 

producenti odpadu nebo ti, kteří odpady upravují. V tomto případě jsou následně donuceni 

vyuţívat a přijímat to, co jim nabízí trh.  

Výsledek je potom takový, ţe je legislativa a ekonomické podmínky nutí k tomu, 

aby maximálně vyuţívali své odpady, které vyprodukují. 

Ekonomický tlak, který se v podnikatelské sféře vytváří, působí na všechny strany 

a vede k tomu, ţe se na trh dostávají nejenom producenti hlušin, ale i producenti odpadu. 

Producenti odpadu se snaţí o maximální vyuţití svých odpadů, jako vstupních 

surovin do výroby, prodejem na rekultivačním trhu  

Důlní závod vyprodukuje určitý objem hlušiny a snaţí se s ní nějakým způsobem 

nakládat. Má několik moţností, například ji můţe prodat na trhu, uloţit na odval anebo 

ji můţe vyuţít při rekultivačních prací. Uloţení na odval je ekonomicky nejméně vhodnou 

variantou. Činnost důlního závodu znázorňuje schéma číslo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 4 Činnost důlního závodu 

 

 

DŮLNÍ 

ZÁVOD 

Hlušina 

Uloţení na odval 

(vzniká náklad) 

 

Prodej na trhu 

(vzniká výnos) 

 

Vyuţití při rekultivačních 

pracích 

(nevzniká ani výnos ani 

náklad) 
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6.1.2 Podniky produkující odpad 

Tyto podniky se především snaţí o to, aby minimalizovaly ukládání odpadů 

na skládky. Ekonomický prostor vzniká mezi náklady na uloţení skládku a náklady pro 

vyuţití na rekultivačním trhu. Výsledkem je úspora nákladů. 

náklady na skládku – náklady pro využití na rekultivačním trhu = úspora nákladů 

Podniky produkující odpady, vyprodukují určitý objem odpadu a snaţí se s ním 

nějakým způsobem nakládat. Mají několik moţností, například je mohou vrátit zpět 

do výroby, uloţit na skládku, anebo prodat na trhu. Uloţení na skládku je ekonomicky 

nejméně vhodná moţnost výběru. Činnost podniků, které produkují odpady, znázorňuje 

schéma číslo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 5 Činnost podniků produkující odpad 

6.1.3 Dodavatelé prací 

Dodavatelé prací se snaţí vygenerovat poptávku, komunikují s důlními závody, mají 

informace o produkci odpadů a vědí jak s těmito odpady nakládat. Mohou disponovat 

technologiemi a znají know how v oblasti rekultivačních prací. Snaţí se předešlé subjekty 

propojit a vymyslet co moţná nejlepší řešení. 

Na základě marketingu dodavatelé prací zjišťují, jak dále pokračovat a jak dosáhnout 

nejlepších ekonomických výsledků.  

 

PODNIKY PRODUKUJÍCÍ 

ODPAD 

Odpady 

Vrácení zpět do 

výroby 

(sníţení nákladů) 

 

Vyuţití na 

rekultivačním trhu 

(vznik nákladů, ale 

niţších neţ při ukládání 

na skládku) 

 

Uloţení na 

skládku 

Ušetření vstupních 

nákladů 
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Důleţité je, aby byly splněny podmínky: 

 minimalizace nákladů; 

 splnění maximálního účelu (obnovení funkce krajiny). 

6.2 Mikroekonomický pohled 

Jako modelový příklad pro srovnání jsem si vybrala výše citovanou sanačně 

rekultivační stavbu, kde byl k zaplavení prostoru nádrţe o objemu 500 tis. m
3
, pouţit 

popílkový stabilizát, vyroben z granulačního a fluidního popílku smícháním s vodou.  

Mým úkolem je porovnat a z ekonomického hlediska vyhodnotit realizaci 

rekultivační stavby při pouţití různých výplňových materiálů. Výsledkem bude 

z vytipovaných, na trhu dostupných materiálů, vyhodnotit ekonomicky nejvýhodnější 

materiál pro rekultivační stavby ze dvou pohledů. Z pohledu producenta odpadu 

a z pohledu dodavatele rekultivačních prací. 

Pro sanační a rekultivační stavby území postiţeného hornickou činností se nejčastěji 

vyuţívala hlušina z těţby uhlí, která je povaţována za tradiční výplňový materiál. Dnes 

je hlušina certifikovaným materiálem, Hlušina pro dopravní stavitelství,  a je často 

vyuţívána ve stavebnictví. 

6.2.1 Hlušina 

Hlušina je materiál, který je vytěţen během hlubinné těţby jako nezuţitkovatelný 

materiál, jenţ se většinou ukládá v podobě hald. Hlušina je horninová příměs, která se jako 

neţádoucí sloţka samovolně těţí s uţitkovým materiálem či horninou, protoţe je s nimi 

natolik srostlá, ţe při těţbě nejde od nerostu či horniny oddělit [20]. 

Hlušina se jako tradiční materiál uplatňuje pouze tam, kde jsou alokované vnější 

zdroje financí ze státního rozpočtu. Stavba je následně krytá z finanční rezervy, kterou 

si doly musí ze zákona číslo 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (Horní 

zákon) vytvářet. Můţe se také jednat o starou ekologickou škodu z minulosti, jejíţ náklady 

na likvidaci jsou hrazeny ze zdrojů státního rozpočtu [3].  

S vývojem legislativy v oblasti ţivotního prostředí se stále více vyuţívá i jiných 

druhů materiálů včetně odpadů. Na trhu se vyskytují dostupné materiály, které za dodrţení 

konkrétních podmínek, můţeme ukládat do terénu a díky tomu je můţeme vyuţívat i při 
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rekultivačních prací. Mezi tyto materiály, které se stále více uplatňují na rekultivačním 

trhu, patří: 

 popílky; 

 struska; 

 energosádrovec; 

 demoliční suť. 

6.2.2 Popílek 

Popílek je heterogenní směs, která se liší tvarem, velikostí a také chemickým 

sloţením. Tyto parametry jsou dány kvalitou spalovaného uhlí a typem spalovacího 

zařízení. Popílky jsou charakterizovány fyzikálními, chemickými, morfologickými 

vlastnostmi a chemickým a mineralogickým sloţením.  

Popílek má vyuţití v mnoha odvětvích, např. stavebnictví, stavitelství, zemědělství, 

automobilový průmysl, ropný průmysl atd. [21]. 

6.2.3 Struska 

Struskou označujeme hrubozrnný materiál černého zabarvení s ostrými hranami 

a skelným leskem. Struska vzniká během výroby oceli, tavení a rafinaci kovů, spalování 

uhlí, různých odpadů, dřevní hmoty a spontánně při vývěru lávy. Struska je často 

povaţována za nechtěný produkt. Neţádanou příměsí strusky je síra, která se odděluje 

chemickou reakcí taveniny strusky s karbidem vápníku. Čistá struska, bez síry, zdraví 

nebezpečných látek a znovu vyuţitelných kovů, je jiţ plně recyklována a vyuţita 

ve stavebnictví [22]. 

Struska  zastává především funkci plniva. Lze ji vyuţít v oblasti výroby stavebních 

hmot, hlavně při výrobě cementu, avšak také je moţné pouţití v dopravní a inţenýrské 

výstavbě (stejně tak je moţno pouţít i popílek) jako součást stabilizovaných podkladů 

vozovek a jako sloţka při budování podkladních vrstev - výstavbu náspů, zásypů a obsypů. 

Dále je moţno ji vyuţít jako zdrsňující posypový materiál pro zimní údrţbu komunikací 

a chodníků a pro výrobu cihlářských pálených výrobků [23]. 
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6.2.4 Energosádrovec 

Energosádrovec, jako výstupní produkt odsiřovacího procesu, se upravuje 

v elektrárně kalcinací na sádru, ze které se vyrábí sádrokartonové desky, pórobeton 

a je certifikován pro výrobu cementu [24]. 

6.2.5 Demoliční suť 

Sutě jsou obecně materiály, které mohou být různorodé, ve formě různě velkých 

částic. Nazývají se tak i kamenná moře nebo rozdrolené skály. Ve stavebnictví se tento 

výraz pouţívá pro zbytkový materiál po bourání (ale i po výstavbě), který jiţ nelze nijak 

vyuţít a který se obvykle odváţí na skládku jako odpad [25]. 

6.3 Srovnávací tabulka 

Pro srovnání a vyhodnocení ekonomicky nejvýhodnějších materiálů pro 

rekultivační stavby, jsem si vytvořila dvě srovnávací tabulky. V tabulce číslo 4 posuzuji 

ekonomické chování na rekultivačním trhu z pohledu producenta odpadu a v tabulce číslo 

5 z pohledu dodavatele rekultivačních prací. 

V tabulce číslo 4 jsou uvedeny ceny za uloţení na sanačně rekultivační stavbu 

(SRS), ceny za uloţení na skládku a rozdíl těchto nákladů. Rozdílem nákladů je úspora 

finančních prostředků při různých způsobech vyuţití vytipovaných odpadních materiálů.  

Tabulka 4 Ekonomické chování na rekultivačním trhu z pohledu producenta odpadu  

Cena materiálů [Kč/t] \ Materiál Popílek Struska 
Energo-

sádrovec 

Demoliční 

suť 

Cena za uloţení na SRS (prodej 

materiálů - odpadů) [Kč/t]* 
300 180 300 200 

Uloţení na skládku [Kč/t]** 792 1090 850 1256 

Rozdíl nákladů (úspora) [Kč/t] 492 910 550 1056 

       [Ceny pro rok 2010/2011], [28], [29] 

*Jedná se o cenu, kterou producent zaplatí za uloţení dodavateli SR stavby. 

**Základní část poplatku, která činí 1 700 Kč pro nebezpečný odpad a 500 Kč pro komunální a ostatní 

odpad, je příjmem obce, na jejímţ katastrálním území je skládka umístěna a riziková část poplatku, která činí 

4 500 Kč pro nebezpečný odpad, je příjmem Státního fondu ţivotního prostředí. Finanční rezervu pro 

rekultivaci a sanaci skládky vytváří provozovatel skládky. Finanční prostředky jsou ukládány na zvláštní 

vázaný účet, s kterým je moţno disponovat jen se souhlasem krajského úřadu [26], [27]. 
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V grafu číslo 1, jsou shrnuty veškeré výsledky, které vyplývají z výše uvedené 

tabulky číslo 4. Jedná se o vyhodnocení ekonomicky nejvýhodnějších materiálů z pohledu 

producenta odpadu.  

 

Graf 1 Shrnutí výsledků 

Výsledkem zkoumání bylo zjištění, ţe na základě rozdílů nákladů (úspory) 

se ekonomicky výhodným materiálem z pohledu producenta odpadu stala demoliční suť 

a nejméně výhodným materiálem se stal popílek. Jak je vidět z grafu, ukládání dostupných 

materiálů na skládku, je pro producenty odpadu vţdy spojené s velkými náklady. Rozdíl 

nákladů (úspora) motivuje producenta k tomu, aby tyto materiály nabízel na rekultivačním 

trhu.  

V dřívějších dobách byli producenti odpadu (např. elektrárny) ochotni zaplatit 

za uloţení vlastního odpadu na skládku nebo na SRS, ale časem se vše změnilo.  

V dnešní době se producenti odpadu chovají tak, aby dosáhli maximální 

úspory nákladů. 

V tabulce číslo 5, posuzuji ekonomické chování na rekultivačním trhu z pohledu 

dodavatele rekultivačních prací (DRP). Jsou zde uvedeny ceny v [Kč/t] za nákup materiálů 

(odpadů), které se skládají z ceny za uloţení, rozprostření, z ceny za dopravu a zisku 5%.  
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Tabulka 5 Ekonomické chování na rekultivačním trhu z pohledu dodavatele rekultivačních prací  

Cena materiálů [Kč/t] \ Materiál Popílek Struska 
Energo-

sádrovec 

Demoliční 

suť 

Cena za nákup materiálů (odpadů) [Kč/t]* 300 180 300 200 

Rozpad 

ceny 

Uloţení [Kč/t] 115 41 110 55 

Rozprostření [Kč/t] 80 70 90 70 

Doprava [Kč/t] 90 60 85 65 

Zisk 5% 15 9 15 10 

          [Ceny pro rok 2010/2011], [18] 

*Jedná se o cenu, kterou dodavatel SR stavby obdrţí od producenta odpadů. 

Dodavatelé rekultivačních prací zajímají dva důleţité parametry. Především jde 

o to, aby materiály byly vhodné z technického hlediska a aby dosáhli co největšího zisku. 

Dodavatelé rekultivačních prací se chovají tak, aby dosáhli maximálního zisku. 

V grafu číslo 2, jsou shrnuty výsledky, které vyplývají z výše uvedené tabulky 

číslo 5. Jedná se o shrnutí cen za nákup materiálů (odpadů) v [Kč/t] z pohledu dodavatele 

rekultivačních prací. 

 

Graf 2 Ceny za nákup materiálů (odpadů) v [Kč/t] 

 

Výsledkem zkoumání bylo zjištění, ţe ekonomicky výhodnými materiály z pohledu 

dodavatele rekultivačních prací se staly energosádrovec a popílek. U těchto materiálů byl 

zjištěn největší zisk. Nejmenší zisk byl shledán u strusky, proto se stala ekonomicky 

nevýhodným materiálem. 
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V tabulce číslo 6 jsou uvedeny ceny v [tis. Kč], při zaplnění nádrţe o objemu 

500 tis. m
3
 za pouţití níţe uvedených materiálů. 

Tabulka 6 Ceny při zaplnění nádrže o objemu 500 tis. m
3
 za použití jednotlivých materiálů 

Materiál Měrná hmotnost [t/m
3
] Cena [tis. Kč] 

Popílek 1,3 195 000 

Struska 2,8 252 000 

Energosádrovec 2,2 330 000 

Demoliční suť 1,8 180 000 

 

Na grafu číslo 3 je uvedeno shrnutí cen při pouţití jednotlivých materiálů 

k zaplnění nádrţe o objemu 500 tis. m
3
, které vyplývají z výše uvedené tabulky číslo 6. 

 

Graf 3 Shrnutí cen 

Z pohledu producenta odpadu je ekonomicky nejvýhodnější materiál demoliční suť 

(nejniţší náklady) a z pohledu dodavatele rekultivačních prací to je energosádrovec 

(největší zisk).  Výše uvedené ceny materiálů byly velmi ovlivněny měrnou hmotností 

odpadů.  

V praxi se ovšem málokdy stává, ţe prostory SRS jsou zaplňovány pouze jedním 

druhem materiálů (odpadů). Je to z důvodu technologických postupů a fyzikálních 

vlastností matriálů. 
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Dílčí shrnutí  

Nastane-li situace, kdy producenti odpadů dosáhnou maximální úspory 

a dodavatelé rekultivačních prací maximálního zisku, jedná se o ideální situaci.  

Výsledek by měl být takový, ţe dodavatelé rekultivačních prací i producenti 

odpadů, hledají vţdy variantu WIN – WIN (vítěz – vítěz), aby se dosáhlo spokojenosti 

na obou stranách. 

6.4 Modelový příklad 

Na obrázku číslo 7 je znázorněn, modelový příklad, kde máme producenta odpadů, 

skládku a rekultivační stavbu. Rekultivační stavba se od producenta odpadů nachází 

ve vzdálenosti 6,5 km a skládka ve vzdálenosti 2,5 km. Další producenti odpadů 

na obrázku nejsou znázorněni, jelikoţ se nachází mimo uvedenu lokalitu. Jedná se pouze 

o modelový případ, který lze vyuţít i pro ostatní producenty odpadů. 

 

Obr. 7 Modelový příklad  

Producenti odpadů se mohou rozhodnout, zda umístí odpady přímo na skládku nebo 

je umístí na rekultivační stavbu. Musí provést ekonomickou rozvahu a na jejím základě 
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pak určit, jaká bude celková cena a co je pro ně výhodnější. Do celkové ceny, kdy 

se odpady ukládají přímo na skládku nebo na rekultivační stavbu je zahrnuto naloţení, 

vodorovná přeprava, vykládka, rozhrnutí a poplatky. Jestliţe se investor sanačně 

rekultivační stavby rozhodne vyuţít jako výplňový materiál odpady, jeho náklady 

se částečně rozdělí. Snahou investora rekultivační stavby je pak všechny náklady směřovat 

k producentům odpadů.  

Pokud nastane situace, kdy náklady za ukládání odpadů budou menší neţ výnosy, 

budou se pouţívat vytipované odpady. Pokud budou náklady větší jak výnosy, bude 

se pouţívat hlušina. Můţe také nastat situace, kdy jsou určité odpady vyhovující, ale je jich 

nedostatek a nestačí pokrýt potřebný objem pro rekultivační stavbu. V tomto případě 

je nutné vyuţít i materiály, které jsou dostupné, i kdyţ ekonomicky méně výhodné. 

Při rozhodování musíme znát veškerá portfolia odpadů, které se nacházejí 

na rekultivačním trhu, musíme spočítat veškeré výnosy, náklady a z výsledných hodnot 

se rozhodneme, které řešení vyuţijeme pro realizaci sanačně rekultivační stavby. 

V některých případech můţeme kombinovat více druhů vhodných odpadů s hlušinou. 

Většinou se této varianty vyuţívá v případě, kdy je odpadů na trhu nedostatek.  

Cílem je, aby náklady na rekultivaci byly co nejmenší, v ideálním případě je moţné 

vytvořit i zisk. 

Podnikatelské subjekty, které mají rekultivační závazky, ve snaze dosáhnout 

minimalizaci nákladů, dosaţení zisku, svým počínáním současně plní povinnosti vůči 

municipalitám. 

Rozhodujícím faktorem na trhu je: 

 aktuální cena odpadů; 

 poloha rekultivační stavby; 

 poměr vzdáleností skládky, rekultivační stavby a původce odpadů; 

 ceny skládkování; 

 producenti odpadů, jaké odpady produkují a zda jsou vhodné z hlediska 

environmentálního i technického. 

Ekonomické subjekty se snaţí nevýhody obracet na výhody, ale vše závisí 

na rozhodujících, výše uvedených faktorech. To vše určuje finální podobu rekultivace i její 

skladbu. 
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7. ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat způsoby provádění rekultivací, 

průzkum rekultivačního trhu, rekultivační přístupy a chování rekultivačního trhu. Dílčím 

úkolem bylo porovnat a z ekonomického hlediska vyhodnotit realizaci rekultivační stavby 

při pouţití různých výplňových materiálů.  

Praktická část je zkoumaná ze dvou hledisek. Jednak z pohledu producenta odpadu 

a jednak z pohledu dodavatele sanačně rekultivačních prací. Producenti odpadu se chovají 

tak, aby dosáhli maximální úspory nákladů. Dodavatelé rekultivačních prací se chovají tak, 

aby dosáhli maximálního zisku. Ideální situace nastává tehdy, kdy je nalezena strategie 

WIN - WIN (vítěz - vítěz) a spokojenost je na obou stranách. 

Výsledkem zkoumání je zjištění nejlevnějšího dostupného materiálu na trhu a také 

nejméně ekonomicky výhodného.  

Ekonomicky výhodným materiálem z pohledu producenta odpadu se stala 

demoliční suť a nejméně výhodným materiálem se stal popílek. Obecně je moţné uvést, 

ţe ukládání dostupných materiálů na skládku, je pro producenty odpadu vţdy spojené 

s velkými náklady. 

Ekonomicky výhodnými materiály z pohledu dodavatele rekultivačních prací 

se staly energosádrovec a popílek a nejméně výhodným materiálem se stala struska. 

Při zaplňování nádrţe o objemu 500 tis. m
3
 mi vyšlo, ţe z pohledu producenta 

odpadu je ekonomicky nejvýhodnější materiál demoliční suť (nejniţší náklady) a z pohledu 

dodavatele rekultivačních prací to je energosádrovec (největší zisk). 

Závěrem lze říci, ţe s plánováním a realizací rekultivací se musí přihlíţet 

k důleţitým aspektům, jako jsou např.: 

 soulad s územním plánem; 

 soulad se zákonnými nařízeními; 

 environmentální uţití materiálu; 

 ekonomická hlediska. 

Rizikem pro dodavatele stavby můţe být nedostatek materiálů v daném čase nebo 

certifikace odpadů na výrobky a jejich jiné, pro producenty výhodnější vyuţití. 
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Příloha I. - Působení OKD, a.s 

 

Legenda: 

1. Závod ČSA, 2. Závod Lazy, 3. Důl ČSM, 4. Důl Darkov, 5. Důl Paskov, 6. Důl Frenštát 

(konzervační reţim) 

 

Obr. 1 Působení OKD, a.s [15]  

 

Obr. 2 Působení OKD, a.s [15] 
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Příloha II. - Odštěpné závody s. p. DIAMO 

Legenda: 

TUÚ Těţba a úprava uranu ve Stráţi pod Ralskem; 

GEAM v Dolní Roţínce; 

SUL Správa uranových loţisek v Příbrami; 

ODRA v Ostravě. 

 

Obr. 3 Odštěpné závody s. p. DIAMO [12] 
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Příloha III. - Mapa zaplavované nádrţe 

 

  

Obr. 4 Mapa zaplavované nádrže [18] 
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Příloha IV. - Současný stav nádrţe ke dni 8. 4. 2011 

 

Obr. 5 Současný stav nádrže [30] 

 

Obr. 6 Současný stav nádrže [30] 
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Obr. 7 Současný stav nádrže [30] 

 

Obr. 8 Současný stav nádrže [30] 

 

Obr. 9 Současný stav nádrže [30] 
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Obr. 10 Současný stav nádrže [30] 

 


