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Summary 
 
Redevelopments of old environmental burdens are currently one of the most serious 
problems. The environmental burdens that negatively affect the environment include 
the tailing heaps, as the remains of deep mining of coal from the previous period. To 
the heaps were also apart from the Carboniferous rocks given gangue with a 
dispersed organic matter, coal fragments and coal dust. The proportion of 
combustible substances depended on the quality of extracted coal technology sorting 
and preparation plant’s process. Due to climatic and biological conditions occur 
chemical and physical marches in the heap resulting in the oxidation of coal and 
thermic processes to the production of gaseous components burdening the 
environment. 
 
 
Keywords:      redevelopment, environmental load,  ttaaiilliinngg  hheeaapp,, coal mass oxidation 
 
 
 

Anotace 
 
Sanace starých ekologických zátěží představují v současné době jeden 
z nejzávažnějších problémů. K ekologickým zátěžím, které nepříznivě ovlivňují 
životní prostředí patří odvaly hlušin, jako pozůstatky hlubinné těžby uhlí 
z předcházejících období. Na odvaly byly, mimo průvodních karbonských hornin 
ukládány také hlušiny s rozptýlenou organickou hmotou, úlomky uhlí a uhelný prach. 
Podíl spalitelných látek závisel na kvalitě technologie třídění těženého uhlí a 
úpravárenského procesu. Vlivem klimatických a biologických podmínek dochází v 
odvalu k chemickým a fyzikálním pochodům, jejichž následkem je oxidace uhelné 
hmoty a termické procesy s produkcí plynných složek zatěžujících životní prostředí. 
 
Klíčová slova: sanace, ekologická zátěž, odval hlušin, oxidace uhelné hmoty 
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1 Úvod 

Nedílnou součástí hlubinné těžby uhlí je vznik odvalů, na kterých se 
ukládají vytěžené hlušiny z dolů. Odvaly vznikají v blízkosti provozovaných 
hlubinných dolů a tvoří je převážně sedimentární horniny permo-karbonského stáří 
těžené při hloubení jam a ražbě dlouhých důlních děl například slepence, 
pískovce, jílovce, prachovce apod. [1]. 

Mimo karbonských hornin, jejichž specifickou vlastností je, že obsahují 
rozptýlenou organickou hmotu, se v závislosti na technologii třídění vytěžených 
hlušin na odvaly ukládaly, také drobné úlomky uhlí včetně uhelného prachu. 
Poměr jalových hornin a uhelné hmoty v hlušinách ukládaných na odvalech byl 
závislý na petrografické skladbě vrstevní jednotky, ve které probíhala hornická 
činnost, na druhu a technologii použité při hornické činnosti (hloubení, ražba 
důlních chodeb, příprava těžebních kapacit, těžba uhlí, apod.) a na technologii 
úpravárenského procesu, kterým projde vytěžené uhlí z dolu. Do třicátých let 20. 
století byl podíl uhelné hmoty ukládané na odvaly relativně vysoký a lze jej 
charakterizovat průměrnou hodnotou 20%. Teprve zavedením flotační technologie 
dochází ke snižování podílu jemných uhelných frakcí v ukládaných hlušinách [1]. 

Podle druhu dopravy vytěžené hlušiny na odval (kolejová, kolová, pásová, 
nebo lanovková doprava), byla vytvářená jeho podoba. Existují odvaly ploché, 
hřbetové, nebo ve formě komolého kužele. Velikost odvalů bývá různá. Objemy se 
pohybují v řádech 1.105 m3 a více, o plochách 1.101 až 1.102 ha a výškách v 
desítkách metrů.  
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2 Vymezení a charakteristika lokality 

Halda Hrabůvka se nachází jižně od centra města Ostravy, v městském 
obvodu Ostrava – Hrabůvka, na pozemcích parcel. čísel 604/1, 604/2, 796/8 a 
817/1 v k.ú. Hrabůvka, Vlastní provoz odvalového hospodářství náleží k tzv. „Dolní 
oblasti společnosti Vítkovice, a.s.“. Těleso haldy, leží v blízkosti panelového 
sídliště Hrabůvka a je od něj z východní strany odděleno Místeckou ulicí se 
čtyřproudou asfaltovou komunikací. Z jižní strany na něj rovněž navazuje souvislá 
obytná zástavba, která je složena z jednopatrových až třípatrových bytových 
domů. Na východě těleso odvalu ohraničuje násep s umístěnou železniční vlečkou 
která jej odděluje od levého břehu řeky Ostravice. Na severu plynule přechází do 
okolního území. Halda je přístupovou komunikací rozdělena na západní a 
východní část [4]. 

Haldu tvoří nadúrovňové těleso se svahy odpovídajícími sypnému úhlu, a s 
tvarem protáhlého nepravidelného obdélníku. Celková plocha haldy činí cca 1km2, 
v severojižním směru dosahuje délky 1800 m a ve směru západ-východ šířky max. 
1200 m. Výška tělesa haldy se pohybuje v rozmezí od cca 20,0 m na západní 
straně, do výšky cca 30,0 m na východní straně [9].  

Detailní situování odvalu s vyznačením zájmového území je zobrazena na 
výřezu z ortofotomapy, která je přílohou č. 1. 

2.1 Historie využívání lokality 

Počátek založení haldy je udáván rokem 1890. Před jejím založením se zde 
nacházely zahrady a polnosti okolních obyvatel. Halda byla určena od svého 
vzniku k ukládání odpadů společně s důlní hlušinou z dolu Louis (v současné době 
důl Jeremenko) [4]. 

2.2 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Z hydrologického hlediska náleží zájmové území do povodí toku Odry, dílčí 
povodí řeky Ostravice. Horninový komplex říčních štěrků představuje propustný 
hydrogeologický kolektor. Hlavním kolektorem podzemní vody na lokalitě je vrstva 
fluviálních štěrků údolní terasy řeky Ostravice. Podzemní voda je nadržována na 
prakticky nepropustných sedimentech neogenního (spodnobádenského) 
předkvarterního podloží. Vrstva krycích náplavových hlín v nadloží štěrkopísků je 
poloizolátorem, omezující přestup srážkových výluhových vod do vod 
podzemních. Hladina podzemní vody je volná až mírně napjatá. Podzemní vody 
kvartérního kolektoru jsou dotovány plošnou infiltrací přes polopropustné krycí 
vrstvy, dále skrytým příronem z vyšší (hlavní) terasy v zázemí údolní nivy a jsou 
rovněž v přímém hydraulickém spojení s řekou Ostravicí. Kolektor podzemní vody 



Jiří Kostinec: „Projekt sanace termických procesů v prostoru Haldy Hrabůvka“ 

2012  3 

je tedy na relativně úzkém území omezen ze dvou stran okrajovými podmínkami 
konstantní dotace – ze západní strany, vyšším terasovým stupněm a ze strany 
východní, kolísáním hladiny povrchového toku Ostravice. To lze očekávat ve výši 
max. 0,5 m v průběhu roku s tím, že vliv na mírně napjatou hladinu příbřežní zóny 
bude minimální. Štěrky údolní a hlavní terasy tvoří jeden zvodnělý systém, 
přičemž přímo v prostoru lokality dochází k přetokům v její severozápadní a jižní 
části [6;7]. 

Hlavní zvodeň nacházející se v písčitých štěrcích údolní terasy a hlinito-
písčitých štěrcích hlavní terasy je v celém zájmovém území souvislá a její hladina, 
která se pohybuje v rozmezí 207,3 až 224,9 m n.m., je zpravidla volná nebo mírně 
napjatá. Hladina podzemní vody ve štěrcích hlavní terasy se pohybuje v intervalu 
215 m n.m. (severozápadní okraj zájmového území) až 222 m.n.m. (v jihozápadní 
části zájmového území). Úroveň hladiny podzemní vody ve štěrcích údolní terasy 
je vyvinuta v rozmezí 207 m n.m. (severovýchodní okraj) až 224,94 m n.m. (jižní 
okraj zájmového území) [6;7]. 

2.3 Geologické poměry 

Z regionálně - geologického hlediska spadá zájmové území do celku 
předhlubní karpatských příkrovů. Na geologické stavbě zájmového území se 
podílejí sedimenty terciérního stáří (neogén - karpatská čelní předhlubeň) s 
produktivním karbonem v hlubším podloží a sedimenty kvartérního stáří, 
reprezentované uloženinami hlavní terasy a údolní terasy Ostravice. Sedimenty 
tvoří drobné až hrubé říční štěrky a střednězrné říční písky. Svrchní krycí vrstvu 
tvoří eolické sprašové hlíny. Povrch terénu je výrazně antropogenně modelován 
navážkami pestrého složení (struska, haldovina, hlína, apod.) [6;7]. 

2.4 Dlouhodobé projevy intenzity termických procesů 

Intenzivní projevy termických procesů probíhaly na haldě Hrabůvka již v 
minulosti. Nebyly však systematicky monitorovány. Dlouhodobě však byly na 
základě fyzického pozorování jedinci i skupinami osob popisovány projevy 
vysokých teplot na povrchu tělesa haldy nebo v oblasti odtěžování strusky. Tyto 
aktivity byly ojediněle konkretizovány nepravidelným měřením, přičemž výsledky 
těchto měření se nedochovaly [5].  

V 70. a 80. letech minulého století probíhaly také pokusy o likvidaci 
zahoření. Jednalo se vždy o likvidaci akutních požárů v souvislosti s místem 
odtěžby a likvidace havarijního stavu měla různě intenzívní a časově různě dlouhý 
charakter [5].  
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V letech 2006 až 2008 byly termické projevy nejaktivnější na dvou místech. 
V tomto případě byla uplatněna metoda rýhování, která byla kombinována s 
přetvarováním části haldy. Do strojně vyhloubených rýh byl sypán elektrárenský 
popílek nebo byla zaplavována popílková suspenze. Okrajové oblasti aktivních 
částí byly odtěžovány a po vychlazení a případné inertizaci redeponovány. Místa 
po odtěžení byla rovněž inertizována – izolována vrstvou jílovitých zemin, 
případně přelévána popílkovou suspenzí [5].  

Podle platného územního plánu města Ostravy má být území haldy 
lokálním biocentrem, který by přímo navázal na regionální biokoridor. Tento je 
tvořen tahem řeky Ostravice a přilehlými břehovými porosty. K realizaci tohoto 
záměru vydal Magistrát města Ostravy i příslušná územní rozhodnutí z nichž 
poslední č. 168/06 je 22.11.2006 [5]. 

 Na základě výsledků dlouhodobého studia procesů samovzněcování uhlí 
prováděného v zahraničí i v tuzemsku, byly získány poznatky, které je možno 
stručně shrnout takto: 

 Při teplotě materiálu obsahujícího více než 10 % uhelné hmoty do 30 °C je 
intenzita termického procesu velmi malá a při zvýšeném přístupu vzduchu 
prakticky nedochází k jejímu průkaznému zvýšení [10]. 

 Při teplotě materiálu s obsahem více než 10 % uhelné hmoty mezi 30 až 80 
°C vzrůstá postupně i při nedokonalém přístupu vzduchu reakční rychlost 
oxidace (rozumí se intenzita termického procesu). Za těchto podmínek 
může nastat nárůst intenzity termických procesů až k zahoření uhelné 
hmoty. Účinnou ochranou je v tomto případě omezení přístupu kyslíku nebo 
snížení teploty materiálů či kombinace obou metod [10]. 

 Při teplotě materiálu s obsahem více než 10 % uhelné hmoty nad 80 °C i při 
nedokonalém přístupu vzduchu reakční rychlost oxidace – intenzita 
termického procesu - pozorovatelně narůstá až dosáhne bodu zahoření. 
Podle složení konkrétní organické (uhelné) hmoty může pak teplota 
materiálu dosáhnout teploty samovznícení. Tento proces trvá obvykle 
řadově hodiny až desítky hodin. Jediná účinná ochrana je opět zamezení 
přístupu kyslíku a intenzivní ochlazování systému respektive kombinace 
obou metod [10]. 

 Na základě výsledků průzkumu provedených celkem 58 vrty ve většině 
případů přes celou mocnost odvalu, je možno konstatovat [4]: 

 V každé z hodnocených oblastí, mimo „střední oblast odvalu“ je ohnisko 
termické aktivity, kde teploty přesahují teplotu 80 °C, která je kulminační teplotou, 
kdy dochází k následnému rychlému oxidačnímu procesu uhelné hmoty a je jen 
otázkou času kdy se dosáhne teplota zahoření [4].  
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 Z celkového počtu 58 termometrických vrtů s vyznačeným situováním v 
příloze č. 2 lze vrty zařadit do jednotlivých stupňů následovně [4]:  

Do 0. stupně intenzity termického procesu, tj. kde teplota nepřesahuje 30 °C, lze 
zařadit vrty: 

− Hb 2; Hb 3; Hb 10; Hb 29; Hb 11; Hb 30; Hb 40; Hb 41 Hb 42; Hb 43; Hb 
54; což představuje 18,9 % z celkového množství vrtů. 

Do 1. stupně intenzity termického procesu, tj.kde teplota ve vrtu je v rozmezí od  
30 °C do 80 °C, lze zařadit vrty: 

− Hb 1; Hb 4; Hb 5; Hb 6; HB 7; Hb 8; Hb 9; Hb 12; Hb 13; Hb 15; Hb 16;  
Hb 18; Hb 19; Hb 20; Hb 21; Hb 22; Hb 23; Hb 25; Hb 26; Hb 27; Hb 28;  
Hb 31; Hb 33; Hb 34; Hb 35; Hb 36; Hb 37; Hb 38; Hb 47; Hb 51; Hb 52;  
Hb 56; Hb 57; Hb 58; což představuje 58,6 % z celkového počtu vrtů. 

Do 2. stupně intenzity termického procesu, tj. kde teplota přesahuje 80 °C, lze 
zařadit vrty: 

− Hb 14; Hb 17; Hb 24; Hb 32; Hb 39; Hb 44; Hb 45; Hb 46; Hb 48;  
Hb 49; Hb 50; Hb 53; Hb 55; což představuje 22,4% z celkového počtu 
vrtů. 

 Z přehledu rozložení vrtů zařazených do 2. stupně míry intenzity termického 

procesu podle naměřených teplot lze konstatovat, že nejvíce jsou tímto procesem 

zatíženy [4]:  

− Jižní oblast, kde v řadě vrtů (v rozteči cca 50 m), které jsou situovány 
vedle sebe, byla naměřena teplota vyšší jak 100 °C. Jsou to vrty:  

− Hb 48; Hb 49 a Hb 50, kde byla naměřena teplota v rozsahu 100 až 190 °C, 

− Hb 46; Hb 45 a Hb 44, kde byla naměřena teplota v rozsahu 180 až 200 °C. 
(vrt 53, kde byla naměřena teplota 110 °C je oddělen vrty, ve kterých byla 
naměřena teplota nižší jak 80 °C) 

− Východní oblast , kde ve vrtu Hb 32 byla naměřena teplota 180 °C a v 
okolních vrtech, které jsou vzdáleny od vrtu Hb 32 cca 20,0 m, byla 
naměřena teplota přesahující 50 °C (Hb 1 a Hb 32) 

− Jihovýchodní oblast, kde ve vrtech Hb 17; Hb 24 a Hb 17, které jsou 
situovány vedle sebe v rozteči cca 25 m byla naměřena teplota v rozsahu 
120 až 250 °C. Taktéž ve vrtu Hb 14, který je od uvedené skupiny vrtů 
vzdálen cca 100 m byla naměřena teplota 100 °C. 



Jiří Kostinec: „Projekt sanace termických procesů v prostoru Haldy Hrabůvka“ 

2012  6 

− Západní oblast,kde ve vrtu Hb 55 byla naměřena teplota 110 °C a vedle 
něj ve vrtu Hb 56, který je vzdálen od vrtu Hb 55 cca 20 m, byla naměřena 
teplota 80 °C. 

 Z výše uvedeného přehledu naměřených teplot ve vrtech a následnému 
stanovení intenzity termického procesu lze konstatovat, že termické procesy 
v zájmovém území probíhají. Podílové rozložení jednotlivých stupňů termické 
aktivity podle jednotlivých oblastí je nerovnoměrné [4].  

 Následný vývoj termické aktivity, (tj. nízkoteplotní oxidace) a následné 
samovznícení uhelné hmoty je závislé [11]: 

− na objemu přístupu vzdušného kyslíku k probíhajícímu ohnisku oxidace 
uhelné hmoty, který je závislý na propustnosti pokryvu a na čase, jakou 
dobu bude probíhat jeho vývoj, do zahoření [11].  

 Z uvedeného vyplývá, že jediným prostředkem vedoucím k postupnému 
zastavení probíhající oxidace uhelné hmoty (termických procesů) je provést 
zatěsnění předmětných lokalit, jak s vrty zařazených do stupně 1, tak do stupně 2 
a tím zamezit přístupu vzdušného kyslíku [11].  

 Souběžně se sledováním intenzity termických procesů přímým měřením 
teplot v průzkumných vrtech byl z těchto vrtů prováděn i odběr vzdušnin z hloubky 
minimálně 1 m pod povrchem terénu. Následně pak bylo analyzováno jejich 
složení. Je možno konstatovat, že tyto analýzy v zásadě potvrdily intenzitu 
termických projevů v odvalu. Ve více než 17% vrtů byly zjištěny koncentrace oxidu 
uhelnatého vysoce převyšující nebezpečnou (až smrtelnou) koncentraci [4]. 

 Z provedeného průzkumu jednoznačně vyplynulo, že v odvalu Hrabůvka 
probíhají termické procesy, jejichž sanace vyžaduje především výrazné omezení 
přístupu kyslíku do tělesa odvalu. Ponechání odvalu ve stávajícím stavu, to je ve 
stavu „samovolného vyhoření“ sebou nese rizika, která spočívají zejména [4]: 

1) V dlouhodobých emisích škodlivých plynů - (produktů nedokonalého hoření) 
organických látek obsažených v odvale. Jde zejména o následující produkty 
obsažené v průměrném 1 m3 emisí [4]: 

 oxid uhličitý        13,5     % 

metan    0,6     % 
oxid uhelnatý 2930     mg.m-3 
oxid siřičitý   290     mg.m-3 
oxid dusičitý       3     mg.m-3 
benzen     24     mg.m-3 
toluen   195     mg.m-3 
ethylbenzen     31     mg.m-3 
xyleny     27     mg.m-3 
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vodík                            < 2   ppm 
etan      330   ppm 
naftalen     518   µg.Nm-3 
acetylen  <0,05   µg.Nm-3 

fluoren      5,8   µg.Nm-3 

acetnaftalen    44,6   µg.Nm-3 

fenantren      2,5   µg.Nm-3 

pyren      0,1   µg.Nm-3 

benzo(a)antracen      0,3   µg.Nm-3 

chryzen      0,8   µg.Nm-3 
benzo(b)fluorenten      0,9   µg.Nm-3 
benzo(a)pyren      1,1   µg.Nm-3  a další 

2)  Vznik místních propadů 

Prohoření organické hmoty v odvalu dochází k zmenšení objemové hmotnosti 
o 17 – 25 %, v jejímiž důsledku vznikají místní propadliny. Objemová hmotnost 
prohořelé haldoviny klesá pod hodnotu minimální sypné hmotnosti a vzniká její 
rozvolnění, při kterém dochází k prosedávání horních vrstev do hlubších již 
prohořelých partiích odvalu. V důsledku nestabilní struktury na svazích odvalů 
vznikají sesuvy, které obvykle umožňují snadnější přístup vzdušného kyslíku 
k ohniskům termických procesů [4]. 

3) Nekontrolovatelnému výstupu emisí, zejména oxidu uhelnatého, které v 
„dýchací zóně“ mohou výjimečně dosáhnout i život ohrožujících koncentrací 
[4] 

4) Samovolné „vyhoření“ organické hmoty, vzhledem k jejímu, vrtným 
průzkumem ověřenému, množství při nedokonalém spalování (nedostatečný 
přísun kyslíku) bude trvat řadu desetiletí. Odhadem přibližně 50 a více let. Po 
tuto dobu by tedy musela být z bezpečnostních důvodů přijata opatření, která 
by zamezila nejen volnému přístupu osob na plochu odvalu, dále stavební 
činnosti apod [4]. 
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3 Metodika sanace termických procesů v odvalech s 
obsahem organických (spalitelných) látek 

3.1 Vznik a vývoj termických procesů v odvalu. 

 Postupem doby dochází k postupnému zhutňování odvalu provázenou 
deformacemi jeho tvaru a vlivem atmosférických a klimatických podmínek k 
rozpadu hlušin na jemnější frakci. Vývoj vzniku a vývoj termických procesů 
v odvalu můžeme rozdělit do následujících etap [11]: 

a. Rozpad původní horninové struktury vyvolaný vlivem atmosférických a 
biologických dějů, který trvá několik měsíců, je závislý na struktuře 
ukládaných hlušin [11]. 

b. Vlivem nastartovaného mechanického rozpadu deponovaných hlušin dochází 
za přítomnosti vzdušného kyslíku k vzniku oxidace uhelné hmoty [11]. 

c. Postupným vývojem oxidace uhelné hmoty iniciuje se samovznícení zbytků 
uhlí v odvalech, které může přejít v otevřený požár [11].  

Ad. a.: Rozpad původní horninové struktury. 

 Po uložení hlušiny dochází ke gradačnímu rozvrstvení odvalu. Dochází ke 
změně vlhkosti kusového materiálu a následnému mechanickému porušení [11]. 

Ad. b.: Vznik oxidace uhelné hmoty. 

 Z hlediska vzniku nízkoteplotní oxidace uhelné hmoty je rozpad původní 
horninové struktury odvalu zásadní. Je-li v deponované hlušině dostatečné 
množství uhlí s vyšším obsahem pyritu a hornin bohatých uhlím, velikost povrchu 
uhelných částic a přítomnost vzdušného kyslíku, jsou splněny podmínky pro vznik 
nízkoteplotní oxidace uhelné hmoty. Zvýšené teploty způsobují odpar vody a 
následné vysoušení deponovaných hlušin. Oxidačním procesem dochází 
k nárůstu teploty, která při dosažení teploty 80 °C je počátečním stadiem záparu 
uhelné hmoty. Se zvyšující se teplotou se oxidační proces zrychluje. Teplota může 
dosáhnout až hodnoty cca 300 – 350 °C, kdy dochází za příznivých podmínek 
k iniciaci samovznícení uhlí a hornin bohatých na uhelnou hmotu. V odcházející 
páře jsou mimo oxid uhličitý a uhelnatý obsaženy dehtové páry a vyšší uhlovodíky 
[11].  

Ad.c.: Samovznícení zbytku uhlí v odvalu. 

  Na etapu nízkoteplotní oxidace uhelné hmoty navazuje etapa 
samovznícení zbytku uhlí v odvalu. Samovznícení je charakterizováno teplotami 
v rozsahu 80 – 400 °C. Při dosažení teplot v rozsahu 400 až 650 °C nastává 
hoření uhelné hmoty, které je provázené plynnými emisemi obsahující oxid 
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uhličitý, uhelnatý, oxidy síry, oxidy dusíku, vyšší uhlovodíky a organické látky 
dehtové povahy [11]. 

 V etapě hoření dosahují teploty v jeho centru 800 – 1100 °C. Intenzita 
hoření je závislá na přístupu vzdušného kyslíku a množství uhelné hmoty. Hoření 
odvalu představuje z důvodů produkce plynných emisí dlouhodobé zatížení 
životního prostředí [11].  

 Samovzněcování uhlí v odvalech uhelných dolů a jeho potlačování probíhá 
za jiných podmínek než v důlním prostředí. Uhelná hmota je obklopena hlušinou, 
která má odlišné tepelně izolační účinky a svou vlhkostí udržuje obsah vody v uhlí 
na jiné úrovni než má v dole. Na rozdíl od masivní uhelné stěny je uhlí v odvalu 
roztříštěno na drobné úlomky, což spoluvytváří porézní strukturu odvalu, která 
umožňuje trvalý přísun vzdušného kyslíku a odvod plynných zplodin 
z probíhajícího oxidačního procesu [11]. 

 Samovznícení uhelné hmoty v odvalech a produkce plynných zplodin 
představuje nepříznivé ovlivnění životního prostředí v okolí odvalu. Z uvedeného 
důvodu je nutno tomuto ději předcházet a stanovení optimálního způsobu jeho 
likvidace. Základním prvkem předcházení zatížení životního prostředí a následnou 
likvidaci probíhajícího termického procesu v odvalu, je na základě jeho průzkumu 
stanovit jeho stupeň. Stupněm termického procesu se rozumí jeho stav v závislosti 
na zjištěné teplotě, to je, zda se jedná o děj nízkoteplotní oxidace, nebo o již 
probíhající proces samovznícení Na základě průzkumem zjištěného stupně 
probíhajících termických procesů v odvale, se stanoví způsob jejich likvidace s 
následnou rekultivací odvalu [11]. 

3.2 Metodika průzkumu termických procesů. 

 Průzkum termických procesů v odvalu představuje důležitou část 
přípravných prací na zpracování projektu jejich následné sanace. Průzkum se 
provádí s cílem určení rozsahu probíhajících termických procesů. Před zahájením 
průzkumu se stanoví způsob a podmínky odběru vzorků deponovaných hornin a 
provádění měření charakteristických znaků vyvolaných termickým procesem 
(teplota a plynné zplodiny) [10]. 

 Průzkum bývá rozčleněn do dílčích činností, které v komplexním hodnocení 
stanoví stupeň probíhajícího termického procesu:  

a. Vrtný průzkum, při kterém se zjišťuje petrologické složení deponovaných 
hornin v odvale včetně jejich charakteru. Současně se ze získaných vzorků 
hornin laboratorně zjišťuje obsah hořlavých látek, popele, vody a síry [10].  
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b. Teplotní monitoring, který zjišťuje v průzkumných vrtech teploty 
deponovaných hornin ve stanovených hloubkových úrovních[10]. 

c. Plynový monitoring, který na základě odběru vzorků plynů z průzkumných 
vrtů laboratorně zjišťuje obsah kyslíku, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, 
metanu a vyšších uhlovodíků [10]. 

d. Hodnocení stability svahů odvalu, kde je hodnoceno potencionální 
nebezpečí jejich trhání vlivem ujetí. Vzniklé trhliny přispívají ke vzniku 
dalších ohnisek termických procesů, případně urychlují ty stávající a to 
vlivem zvýšeného provzdušňování [10]. 

 Vyhodnocením získaných údajů z monitoringu se stanoví další postup 
likvidace termických procesů v odvale a jeho následná sanace [10].  

3.3 Metoda likvidace termických procesů v odvalech. 

 Z teoretických poznatků o podstatě nízkoteplotní oxidace uhelné hmoty a 
jejím samovznícení a z praktických poznatků získaných při likvidaci požárů na 
odvalech uhelných dolů, je nejprogresivnějším řešením likvidace probíhajících 
termických procesů v tělese odvalu provedení rozptýlení uvolňovaného reakčního 
tepla a zamezení přístupu vzdušného kyslíku. Uvedený postup respektuje 
požadavek zajištění dlouhodobou stabilizaci stavu, tak aby nedošlo k rozvoji 
ohnisek samovznícení, ale k jejich útlumu. Tohoto stavu lze docílit vhodným 
překrytím odvalu těsnící vrstvou, která bude schopna dlouhodobě zatěsnit svahy a 
povrch odvalu. Jde tedy o vytvoření ochranného sarkofágu nad odvalem. 
Vytvoření „plynonepropustného“ sarkofágu vyžaduje zajištění dostatečného 
množství těsnícího materiálu, jeho rozmístění na povrchu odvalu včetně jeho 
zakotvení v podloží a následně pak vytvoření ochranné vrstvy. Tato ochranná 
vrstva musí zajistit, aby těsnící materiál především dlouhodobě nezměnil své 
vlastnosti (např. ztrátou vody) a současně nebyl jednoduše mechanicky 
porušitelný. Ze zkušeností ověřených v provozním měřítku bylo potvrzeno, že 
takovým materiálem může být jíl, jehož koeficient plynopropustnosti je velmi nízký. 
Jílové těsnění by mělo být zhutněno na povrchu odvalu v mocnosti cca 0,45 m. 
Povrch tohoto těsnění musí být překryt vrstvou zeminy o mocnosti nejméně 0,9 m. 
Účelem této ochranné vrstvy je zachování přirozeného obsahu vody v jílu (22 až 
25%), který je nezbytný pro zachování těsnící schopnosti jílu. Přikrytí odvalu 
těsnící vrstvou jílu a zeminy vyžaduje, aby výsledný tvar odvalu svojí stabilitou 

vyhovoval stupni trvalé stability tj. 1:2 – 1:2,8 (ϕ 20 – 25°). Pokud tato podmínka 
by nebyla splněna, je nutno již před pokrytím odvalu těsnící vrstvou vhodně upravit 
tvar odvalu, aby výsledný tvar odvalu po překrytí splňoval potřebný stupeň 
stability. Schéma budování odvalu je znázorněno na následujících obrázcích [1]. 



Jiří Kostinec: „Projekt sanace termických procesů v prostoru Haldy Hrabůvka“ 

2012  11 

 

 Při úpravě tvaru odvalu je nezbytné vycházet z poznatků průzkumu o 
intenzitě termických procesů, zejména pak o výši teplot v průzkumných vrtech a 
údajích o složení emisí. Jde zejména o teplotu odvalu, která při formátování nesmí 
překročit 80 °C. V opačném případě je nutno zařadit do procesu odtěžování 
chlazení deponovaného materiálu. Obsah CO při všech operacích odtěžování, 
chlazení a přeformátování musí být trvale měřen, aby při překročení přípustné 
hygienické normy nedošlo k ohrožení pracovníků. V opačném případě je nutné 
práce přerušit a pokračovat pouze při zajištění bezpečnosti osob. Při formátování 
odvalu je nezbytné zajistit i v potřebném rozsahu odvodnění povrchu, aby při 
prudkých deštích nedocházelo ke vzniku erozních rýh a tím i k postupné ztrátě 
těsnící schopnosti sarkofágu [1]. 

3.4 Způsob omezení přístupu vzduchu do tělesa odvalu jeho 

utěsněním a přeformátováním (přetvarováním) 

Při zatěsňování povrchu odvalu je nutno především zajistit stabilitu 
konečných svahů zatěsněného odvalu. Pro účely sanace a následné rekultivace 

odvalu je nutno splnit podmínku, aby stupeň bezpečnosti Fs byl ≥ 1,50. To se týká 
nejen stability vlastního tělesa odvalu, jeho svahů, ale i pokryvných sanačních a 
rekultivačních vrstev. Ze zkušeností se sanací obdobných lokalit vyplývá, že zatím 
co stabilita svahu tvořeného nesoudržnou haldovinou je dostatečná při relativně 
strmých sklonech (kolem 1:2), pro bezpečné udržení sanačních vrstev na povrchu 
svahu je nutný plošší sklon minimálně 1:2,5 optimálně pak 1:3. Rozhodujícím 
parametrem je kontaktní smyková pevnost na rozhraní jednolitých vrstev [4]. 

3.5 Rozebírání – odtěžování odvalu a ukládání odvalu 

K prvotnímu eliminování a potlačení současného zahoření resp. jako 
prevence proti jeho možnému rozšíření při následné realizaci zemních prací 
budou nejprve zatěsněny jemnou haldovinou veškeré zřejmé vstupy vzduchu do 

Obr. 1: Schéma budování odvalu s menším sklonem         Obr. 2: Schéma budování odvalu s větším   
            k samovznícení  [1]                                                                 sklonem k samovznícení   [1] 
           1 - odvalová hmota;  2 – inertní materiál                              1 – odvalová hmota; 2 –inertní materiál               
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tělesa odvalu. Rohové rýhy ve svazích, propady a výstupy hoření v plošinách 
budou zasypány a zhutněny (svahy pouze v bezpečně dostupných místech 
přítlačným válečkem na manipulačním rameně univerzálního dokončovacího 
stroje – UDS) [4]. 

Z naměřených teplot budou interpolovány hraniční plochy, které vymezují tyto 
teplotní oblasti: 
- oblast do 30 °C (studený odval – možno ukládat) 
- oblast 30 °C – 80 °C (teplý odval – možno rozebírat a nutno chladit před 

uložením) 
- oblast 80 °C – 200 °C (horký odval, nelze rozebírat, nutno 
- 200 °C a více předchlazovat na teplotu pod 80 °C) 

3.6 Rozebírání studené části hořícího odvalu 

Pro tyto části odvalu byly stanoveny níže popsané zásady rozebíráni [4]: 

- před zahájením terénních úprav bude z prostoru budoucích násypů a odkopů 
odstraněna veškerá stávající zeleň a dřeviny, keře, mladý nálet i stromy budou 
odstraněny včetně kořenů i pařezů, vymýcená zeleň bude uložena na 
meziskládku mimo prostor zájmového území odvalu a následně seštěpkována. 

- studený materiál (do 30 °C) bude odtěžován především v řezech, výška řezů a 
sklo svahu řezů jsou stanoveny pro hloubkový řez výška 4 m a sklon 1:1,5, pro 
výškový řez výška 6 m a sklon 1:1 

- z těženého materiálu musí být odstraňovány kovy, dřevo, ostatní nežádoucí 
materiál a kusy větší než 400 mm 

- kusy nadměrné velikosti a spečence budou rozpojovány například bouracími 
kladivy 

- hlavními těžebními stroji budou kolové a pásové nakladače, odvoz budou 
zajišťovat nákladní automobily 

- během těžby musí být systematicky měřeny teploty těženého materiálu, 
složení plynových emisí (pro zajištění bezpečnosti) 

- prašnost musí být trvale eliminována postřiky dopravních cest, manipulačních 
ploch, řezů a skrápěním na drtící a třídící lince s použitím postřikovačů, 
proudnic a kropících vozů 

- požární voda musí být přivedena k těžebním řezům rychlospojkovým 
závlahovým potrubím a hadicemi z rozvodu požárního vodovodu. 



Jiří Kostinec: „Projekt sanace termických procesů v prostoru Haldy Hrabůvka“ 

2012  13 

3.7 Rozebírání teplé části odvalu 

Popsané zásady rozebírání studené části odvalu je nutno rozšířit o [4]: 

- teplý materiál (30 až 80 °C) bude odtěžován postupně v řezech respektive 
odtěžován shrnováním (horizontálním) 

- pro předchlazování a zchlazování teplých částí odvalu bude použito plošné 
skrápění s gravitačním vsakováním a přehrnování materiálu po vrstvách o 
mocnosti 0,1 až 0,3 m 

- plošné skrápění bude prováděno postřikovači 

- jako chladícího media bude použito vody z rozvodu požárního vodovodu o 
max. tlaku do 0,4 MPa 

- chladící voda bude připravena k místům předchlazování a zchlazování a 
k těžebním řezům rychlospojkovým závlahovým potrubím a hadicemi z rozvodu 
požárního vodovodu 

3.8 Rozebírání horké části odvalu. 

Zásady rozebírání studené a teplé části odvalu je nutno dále doplnit [4]: 

- před vstupem těžkých mechanismů do odvalu musí být těleso odvalu 
prozkoumáno z hlediska možnosti výskytu volných prostor geofyzikálním 
průzkumem 

- veškeré práce na odvalu budou probíhat za stálého dozoru a se zajištěným 
systematickým měřením vývinu škodlivých emisí a teploty zchlazovaného, 
odebíraného a těženého materiálu 

- zchlazování odvalu bude realizováno postupným vsakováním vody a 
odebíráním zchlazených hmot 

- povrch odvalu bude plošně narušován rydlem dozeru do hloubky až 0,5 m 

- teplota těženého materiálu může být max. do 80 °C 

- při odebírání zchlazené vrstvy po třískách nemůže být odebrána celá 
zchlazená vrstva, část musí být ponechána na místě jako základ pro 
pokračování zchlazování plošným skrápěním 

- v případě přerušení prací musí být udržována teplota zchlazené vrstvy (do 
hloubky 1 m) plošným skrápěním až do opětovného zahájení prací na 
teplotách do 40 °C 

- dozer se nesmí přibližovat k okrajům odvalu na kratší vzdálenost než 3 m, 
materiál z okrajů odvalu bude odebírán pomocí rýpadla s podkopovou lžící 
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- svah bude rozdělen na několik těžebních oblastí se základním odtahovým 
vodorovným horizontem, od tohoto horizontu se vytvoří svahy ve sklonu 1 : 6 
nahoru a dolů, na těchto základních svazích pak může být vytvořeno více 
pracovišť (řezů) pro zajištění plynulosti těžby a zchlazování odvalu na teplotu 
do 30 °C 

- hlavním těžebním strojem bude dozer, nakládání a odvoz budou zajišťovat 
kolové a pásové nakladače a nákladní automobily 

- tankování všech mechanizmů nesmí probíhat v prostoru sanované části odvalu 
z důvodu nebezpečí vzniku otevřeného ohně a zvýšení náchylnosti materiálu 
odvalu k hoření 

- při úniku nafty a olejů je nezbytné okamžitě zamezit průniku těchto látek do 
odvalu, zeminy či vod, případný havarijní únik je nutno okamžitě sanovat 

- obsluha dozeru musí být vybavena měřidlem s kontinuálním měřením 
škodlivých emisí a akustickou signalizací překročení mezních hodnot 
koncentrací škodlivých plynů 

- materiál odvalu bude hrnut do míst se studeným nebo zchlazeným materiálem 
a bude průběžně odebírán 

3.9 Ukládání materiálu odvalu 

− vychlazený materiál s teplotou do 30 °C bude navážen z místa těžby 
nákladními automobily do úložiště v centrální části odvalu, kde bude 
rozhrnován dozerem [4], 

− zrnitost ukládaného materiálu je 0 až max. 400 mm, 

− materiál odvalu bude ukládán po vrstvách o max. mocnosti 0,7 m a hutněn 
vibračním ježkovým válcem VV 1400, míra zhutnění bude odzkoušena ve 
smyslu příslušných ČSN [4], 

− při hutnění okrajů nové vrstvy bude používáno vibrační hutnící desky [4]. 

3.10 Uzavírací vrstvy přeloženého odvalu  

Uzavírací vrstvy přeloženého odvalu musí zajistit těsnost tělesa odvalu a 
zamezit tak přístupu atmosférického kyslíku, který startuje procesy samovznícení 
hořlavé uhelné hmoty. Pro vytvoření izolace odvalu je navrženo použít jíl, který 
bude tvořit uzavírací vrstvu mocnosti 0,45 m. Vrstva jílu bude překryta vrstvou 
zeminy mocnosti cca 0,9 m [4]. 

Před vlastní realizací pokryvných vrstev je nutné podrobně rozpracovat 
technologický postup pokládání jílové izolační vrstvy na svahy, fyzicky vyzkoušet 
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na cvičném svahu v menším měřítku a doložit stabilitním výpočtem prokazujícím 
dostatečnou kontaktní smykovou pevnost na rozhraní jednotlivých vrstev [4]. 

3.11 Odvodnění odvalu 

Odvodnění odvalu bude v rámci sanace odvalu realizováno pouze v 
omezeném rozsahu. V průběhu sanačních prací budou po obvodu odvalu 
vybudovány provizorní příkopy, které budou povrchovou vodu organizovaně 
svádět v patě odvalu až k vyústění do sběrné nádrže. Z praktických zkušeností z 
průběhu výstavby jsou navrhovány obvodové příkopy jako rýhy, popřípadě rýhy 
vyložené betonovými žlaby [4].  

Definitivní odvodnění přeložené deponie odvalu bude součástí následující 
etapy a sice rekultivace [4]. 

3.12 Bezpečnostní opatření 

S ohledem na současný stav odvalového hospodářství, nesplňujícího 
některé požadavky a zásady zřizování a provozu výsypek dle vyhlášky ČBÚ č. 
26/89 Sb. - § 42 – 49 (neodvodněný prostor založení a plocha odvalu, nedodržené 
šíře pracovních plošin a následně generální svah výsypky, nezamezeny podmínky 
pro samovznícení – šíření požáru a tím narušení stability výsypky), jsou k dalšímu 
postupu prací vypracovány předpoklady rizik a příslušná bezpečnostní opatření .  

3.12.1 Základní bezpečnostní opatření před zahájením realizace. 

Mezi základní bezpečnostní opatření se stanovuje: 
- zákaz vstupu do prostoru sanované části odvalu, 
- oplocení části odvalu představující nebezpečný prostor příslušnými tabulkami 
- zabezpečení vjezdu na sanovanou část odvalu, 
- odstranění volných hořlavých předmětů z plochy a svahů sanované části, 
- zákaz rozdělávání ohně v prostoru odvalu. 

3.12.2 Vymezení rizik při sanaci a rekultivaci odvalu. 

Skluzy a sesuvy svahů: 
a) zával komunikace, technologie a pracovníků 
b) ujetí svahu s následným výronem plynu 
c) ujetí svahu s následným obnažením záparu, otevřený oheň 

Propadnutí do kaverny 
a) propadnutí pracovníka do kaverny 
b) propadnutí pracovního mechanizmu do kaverny 

Mimořádné události v oblasti vodního režimu 
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a) únik ropných látek 
b) vichřice, bouřky 

3.12.3 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu 

Všechna bezpečnostní opatření jsou a v případě změn budou zahrnuta do 
jednotlivých technologických postupů a samostatného havarijního plánu pro 
zdolávání havárií a závažných provozních nehod vypracovaného v souladu s 
příslušným zákonem ČNR 61/1988 Sb., ve znění následných úprav a vyhl. ČBÚ č. 
26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 Havarijní plán a technologické postupy jsou součástí provozní 
dokumentace stavby. Veškerá činnost bude prováděna za trvalého dozoru 
pracovníků HBZS. 

3.13 Sanační monitoring 

 Při sanaci odvalu je nutno z hlediska bezpečnosti sledovat koncentrace 
škodlivých plynů, např. [4]: 

- vytvoření soustavy sond pro měření plynných složek, 
- provádění atmogeochemického průzkumu k určení koncentrace 

těchto plynů u povrchu odvalu a v dýchací zóně, 
- sledování imisí včetně prašných aerosolů v blízkosti odvalu, 
- zavedení systému monitorování ovzduší, 
- sledování jakosti podzemních a podpovrchových vod. 

Složení plynů v odvalovém tělese závisí na teplotách v záparové zóně a lze 
stanovit tzv. plynový obraz. Každá teplotní zóna je charakteristická složením 
plynných zplodin hoření. Údaje o složení plynů ve vrtech na odvalu pak 
korespondují se závěry. Při teplotách do 150 °C prudce narůstají koncentrace 
CO2, CO a klesá koncentrace O2. Vývin CH4 nastává rovněž do 150 °C společně s 
etanem a etylénem, produkce propanu a propylenu při teplotě 200 °C. Vývin izo-
butanu a n-butanu lze sledovat při teplotě nad 250 °C, acetylen při teplotách do 
300 °C nebyl zjištěn [4]. 

Při měření ovzduší na povrchu odvalu, tj. ve vzdálenostech cca 0,1 m, do 1 
m a v dýchací zóně se běžně určují koncentrace CO, CO2, NOx, SO2, H2S a 
koncentrace prašných aerosolů (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, příloha č. 2 – „Chemické látky, jejich hygienické 
limity a postup při jejich stanovení“) [4]. 
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Koncentrace plynů se určují pomocí atmogeochemického průzkumu, tj. 
pomocí plynometrické metody, která provádí měření koncentrace plynů půdních 
vzdušnin a měření budou realizována do hloubky 1,1 m [4]. 

Stejné plyny a aerosoly se určují také při sledování imisí v lokalitách v 
blízkosti odvalu, kde se kontroluje zejména překročení limitních hodnot, které jsou 
50 µg.m-3 pro „polétavý prach“, 10 µg/m-3 CO, 150 µg/m-3 pro SO2 s prašnými 
aerosoly a 100 µg/m-3 pro NO2 (Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší) [4]. 

Poznámka: uvedené limitní hodnoty jsou vztažené k maximálním hodnotám za 24 
hod. 

Dále je nutno sledovat jakost povrchových a podzemních vod, a to během 
sanace v pravidelných intervalech, kde se např. určují parametry NH4

+, SO4
2-, pH 

atd. Rovněž se provádějí výluhové testy odebraných vzorků hlušinového materiálu 
(Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod) [4]. 

3.14 Postsananční monitoring 

Po provedené sanaci odvalu vytvořit pravidla pro: 
- měření plynných složek ve vytvořené soustavě sond, 
- měření podpovrchových teplot v soustavě sond, 
- sledování jakosti podzemních a podpovrchových vod. 
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4 Vlivy stavby a jejího provozu na obyvatelstvo a na 
životní prostředí [7] 

4.1 Vliv stavby na obyvatelstvo 

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní 
ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality. 

V důsledku realizace stavby dojde k odstranění termických procesů v tělese 
haldy, které by při živelném procesu mohly představovat až nový zdroj znečištění 
ovzduší v důsledku zahoření. Následně překrytem a ozeleněním dosud 
obnažených částí odvalu dojde ke snížení prašnosti. 

Realizace stavby bude přínosem z hlediska vlivu na zdravotní stav 
obyvatelstva v důsledku lepší pobytové charakteristiky prostředí, rekreačního 
potenciálu zájmového území (plochy pro volnočasové aktivity), zlepšení faktorů 
psychické pohody, vytvoření nových území pro odpočinek a rekreační sporty, 
klidové zóny v kontaktu s městskou zástavbou.  

Nově vzniklé plochy zeleně přispějí k lepšímu mikroklimatu území (které je 
vzhledem ke své poloze v ostravsko-karvinském regionu často postihováno 
inverzními situacemi a smogovými stavy). 

4.2 Vliv stavby na povrchové a podzemní vody 

4.2.1 Vliv na odtokové poměry 

Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území. Odotkové poměry v území 
se nemění. 

4.2.2 Vliv na jakost vody 

Stavba nemá vliv na jakost vody. Kvalita vod, a to jak povrchových tak i 
podzemních, se v rámci předmětné stavby oproti stávajícímu stavu nemění. 

4.2.3 Vlivy na podzemní vody  

K zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém 
území (úrovně hladiny podzemní vody a vydatnosti případných zdrojů podzemních 
vod) v důsledku stavby nedojde.  
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4.3 Vliv stavby na půdu 

V území řešené lokality prakticky neexistují přirozené půdní poměry 
(primární předpoklady pro tvorbu půdy byly silně ovlivněny antropogenními 
zásahy, terén byl v minulosti zásadním způsobem změněn návozem odpadu 
z hutní výroby a důlní hlušiny z těžby uhlí). 

Stavba nebude realizována na zemědělské ani lesní půdě, nedojde tedy 
k významným dopadům na půdu. 

Návrhový stav povede k výraznému zlepšení půdních poměrů na dotčené 
lokalitě. Termické procesy v tělese odvalu budou odstraněny, na povrchu území 
bude provedena úprava pláně a rozprostření vrstvy zúrodnitelných zemin o 
mocnosti 90 cm, včetně založení trávníku osetím travním semenem a výsadbou 
dřevin. Terén bude upraven v rámci navrhovaných sadových úprav území. 

4.4 Vliv stavby na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Při provádění výkopových prací je třeba monitorovat a hodnotit těžené 
materiály nejen z hlediska jednotlivých druhů materiálů z původního návozu, ale i 
z hlediska obsahu možných kontaminantů a rozhodovat o následném nakládání 
s těmito materiály (odvoz k dalšímu využití nebo na skládku odpadu nebo úprava 
zemin na místě pro možnost jejich překvalifikování do nižší kategorie odpadu 
(např. nebezpečný -> ostatní, nebo ostatní -> k zavážení vytěžených povrchových 
dolů, lomů a pískoven). 

Z údajů provozovatele se předpokládá, že veškeré materiály na zájmové 
ploše jsou zařazeny jako odpad ostatní. 

4.5 Vliv stavby na flóru, faunu a ekosystémy 

Zájmová lokalita je z hlediska rostlinných i živočišných společenstev 
ovlivněna svým historickým využíváním, společenstva jsou degradovaná a méně 
významná. 

Na lokalitě je potvrzen (biologický průzkum) výskyt chráněných a 
ohrožených druhů rostlin (živočichů) ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
Vzhledem k jejich výskytu je třeba postupovat při realizaci stavby šetrně, tak, aby 
nedošlo k trvalým negativním zásahům do biotopů (do biotopů živočichů).  

Před započetím stavby by měla být jejich existence potvrzena další 
průzkumem, spojeným s případným transferem vybraných druhů živočichů na 
základě výjimky.  
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Stavba bude přínosná z hlediska stavu městské zeleně. Skladba nově 
vysazených dřevin bude přizpůsobena požadavkům na cílový stav společenstev. 

Realizací stavby vzniknou nové, přírodě blízké biotopy, které přispějí ke 
zvýšení biodiverzity území a tím i jeho ekologické stabilitě. Budou představovat 
přírodní a přírodě blízké prostředí, které umožní existenci a rozvoj organismů, 
které se zde v současnosti nevyskytují [2]. 

4.6 Vliv stavby na chráněné složky přírody 

K přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněných 
území (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů) realizací stavby nedojde. 

V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území výstavby se nenacházejí 
žádné památné stromy. 

V zájmovém území stavby není zaregistrován žádný významný krajinný 
prvek. Nacházejí se zde ale významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo 
zákonem č.114/1992 Sb., tj. vodní toky a údolní niva (rybníky, lesy, rašeliniště, 
jezera). 

Realizace stavby ovlivní složky přírodního prostředí z dlouhodobého 
hlediska pozitivně, ve výhledu bude krátkodobý nepříznivý vliv při výstavbě 
kompenzován zlepšením biotechnického stavu lokality, tedy i biotopů fauny [2]. 

4.7 Vliv stavby na krajinu 

Stavba se na charakteru krajinného rázu lokality projeví pozitivně, vliv se 
bude zejména kultivací zeleně a zapojováním výsadeb s postupem času od 
dokončení výstavby dále prohlubovat. 

Zachovány zůstanou prostorově výrazné stávající linie zeleně, které jsou 
důležitým krajinotvorným prvkem. 

Vývojem a péčí o dané území dojde ke zvýraznění vjemu přírodního 
charakteru areálu a jeho začlenění do okolního prostředí. 

Celkově lze konstatovat, že se stavba závažnějším způsobem na 
charakteru krajinného rázu území významněji neprojeví. 

Po ukončení stavby budou převažovat pozitivní aspekty realizace, které 
z dlouhodobého pohledu povedou k začlenění prostoru do města jako zelené zóny 
polopřírodních, až přírodních porostů [2]. 
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5 Opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních 
účinků [7] 

Možné negativní účinky provozu dokončené stavby je třeba eliminovat 
(minimalizovat) už ve fázi koncipování technického návrhu, v něm zahrnutými 
technickými a organizačními opatřeními. Obecně je zásadní zajišťování provozu a 
provádění údržby všech zařízení v souladu s jejich schváleným provozním a 
manipulačním řádem, případně i provozními předpisy správce toku. 

Při navrhování technologií musí být nepominutelným kritériem využití 
moderních a přitom v praxi ověřených řešení, omezujících možnost negativního 
ovlivnění životního prostředí (ovlivnění recipientu, kvality ovzduší, hlučnost, rizika 
havárií). 

U realizované stavby je třeba zajišťovat důslednou kontrolu a 
postprojektovou analýzu vlivů na životní prostředí (především vliv na akustickou 
situaci, hygienu pracovního prostředí, přírodu a ovzduší), 

Minimalizační opatření pro snížení nepříznivého vlivu vlastní stavby a 
dopravy spojené s provozem stavby: 

ovzduší 
• směřování přepravních tras mimo obytnou zástavbu - především se budou 

dodržovat již schválené trasy v rámci probíhající „Rekultivace odvalu“, 
v případě, že by zhotovitel navrhoval změnu, je nutno tuto projednat 
s příslušnými orgány, 

• maximalizace kapacity a vytížení přepravních prostředků pro snížení intenzity 
zatížení komunikací včetně zajištění oplachtování nákladu při přepravě 
sypkých materiálů, 

• udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu, 

zhoršení akustické situace  
• užití soudobé technologie, opatření na výstupu z provozních celků, 
• zatravnění volných ploch a náhradní výsadby dřevin v areálech (lepší 

mikroklima území, zvýšení akustické pohltivosti terénu), 
• směřování přepravních tras mimo obytnou zástavbu, 

• maximalizace kapacity a vytížení přepravních prostředků pro snížení intenzity 
zatížení komunikací, 

• udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu, 

biotopy, významné krajinné prvky (VKP) 
• zajištění biologického průzkumu lokality stavby (v odůvodněných případech), 

• zatravnění plochy 

• sadové úpravy, náhradní výsadby dřevin 
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• zajištění pěstební péče o dřeviny a systému údržby zatravněných ploch 
• preventivní provozní opatření k vyloučení možnosti vzniku ekologických havárií 

v důsledku úniku škodlivých látek do prostředí 

• iniciace vzniku nových přírodě blízkých biotopů, které přispějí ke zvýšení 
biodiverzity území a umožní existenci a rozvoj organismů, které se před 
realizací stavby v území nevyskytovaly (vodní plochy, štěrkové hromady 
apod.), 

• zajištění členitosti zájmového prostoru 

odpadové hospodářství 

• minimalizace množství odpadů v rámci provozu objektů technicko-
organizačními opatřeními; odstraňování vzniklých odpadů zabezpečit odbornou 
firmou s oprávněním k nakládání s příslušnými odpady 
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6 Projekt vytvoření plynonepropustného sarkofágu. 

Vytvoření „plynonepropustného sarkofágu“ vyžaduje dodržování 
následujícího postupu prací: 
- postupné rozebírání sanovaných částí odvalu spojené s předchlazením 

rozebraného odvalu „in situ“ na maximálně 80 °C. Toto předchlazení musí 
zamezit vzniku otevřeného ohně a minimalizovat prašnost při následné 
manipulaci s odvalem. 

- přemístění vychlazeného odvalu na místo nového ukládání a jeho ukládání do 
kazet a hutnění jednotlivých vrstvách, 

- dokonalé utěsnění ploch pomocí vhodné bentonitové rohože nebo kvalitního 
jílu, 

- postupná stavba utěsněných kazet či části odvalu, 
- při výstavbě kazet či části odvalu průběžně zajišťovat trvalou kontrolu teploty 

uvnitř kazet jako kritéria přímé kontroly účinku vytvořené plynonepropustné 
vrstvy, 

- povrchové zatěsnění celého nově uloženého odvalu v kazetách či částech 
odvalu těsnícím jílem ve vrstvě nejméně 0,45 m, 

- povrchové zakrytí zatěsnění kazet nově uloženého odvalu překryvnou vrstvou 
o mocnosti minimálně 0,9 m, tvořící ochranu proti promrzání a tím zachování 
těsnících vlastností jílů, 

- geodetické sledování přeloženého tělesa odvalu – sledování stability 
kazetového systému, 

- biologická rekultivace nově uloženého odvalu spojená s následnou stavební 
uzávěrou rekultivovaného prostoru vylučující zejména růst hluboce kořenících 
rostlin v tomto prostoru [4]. 

6.1 SO 01 příprava území 

6.1.1 Kácení vzrostlé zeleně 

 V rámci přípravy území se navrhuje provést odstranění stávající vzrostlé 
zelně. V daném případě se jedná o náletové dřeviny s nízkým ohodnocením, 
jejichž sadovnická hodnota je nízká. Jejich estetická hodnota je průměrná. 

Předpokládá se kácení zeleně v tomto rozsahu: 
 Mýcení keřů celkem                            214 550 m2 
 Kácení stromů o obvodu kmene do 80 cm  653 ks 

6.1.2 Sejmutí ornice 

 V rámci přípravy území příloha č. 1 se provede skrytí ornice (na stávající 
části zájmové plochy, kde již byla tato vrstva položena) o mocnosti 0,05 - 0,10 m. 
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Na ploše terénních úprav pro předmětnou stavbu   215 000 m2 

 Celkově se jedná o cca 16 125 m3 ornice. Tato se uloží na mezideponii 
uvnitř zájmové plochy a po ukončení výstavby se rozprostře na nezastavěné 
plochy. Přesun hmot se uvažuje do 500 m. Na mezideponii se provede biologická 
rekultivace této sejmuté ornice. Provedou se odběry vzorků a jejich rozbory. Podle 
výsledků rozborů se případně obohatí tato ornice substrátem a dle potřeby 
pískem.  

6.1.3 Sejmutí překryvné vrstvy zeminy 

 V rámci přípravy území se provede skrytí překryvné vrstvy zeminy (na 
stávající části zájmové plochy, kde již byla tato vrstva položena) o mocnosti cca 
0,50 m na celkové ploše 215 000 m2. Jedná se o sejmutí zeminy na části prostoru. 

Na ploše terénních úprav pro předmětnou stavbu   215 000 m2 

 Celkově se jedná o cca 107 500 m3 materiálu (nekontaminovaného). Tento 
materiál se uloží na mezideponii uvnitř zájmové plochy a po ukončení terénních 
úprav se rozprostře zpět na plochu, a to v mocnosti. 0,80 m. Přesun hmot se 
uvažuje do 500 m. Na pokrytí celé upravené plochy vrstvou zeminy bude nutno 
zajistit 172 650 m3 zeminy. 

6.2 SO 02 Hrubé terénní úpravy 

6.2.1 Výkopy 

 Hrubé terénní úpravy příloha č. 2 zahrnují provedení odkopů na jižním, 
jihovýchodním, části východního a západního svahu za účelem vytvoření nových 
svahů se sklonem 1:3 a plošin o šířce 6,0 m mezi nimi. Dále se předpokládá 
provést odkopy a srovnání terénních vyvýšenin, výkopy pro vodní nádrže v 
centrální části haldy apod. Výkopek se použije na zásypy místních terénních 
prohloubenin. Odkop získaný z vytvarování nových svahů a z úpravy stávajících 
místních vyvýšenin činí 796 375 m3. Těžitelnost zemin (dle ČSN 73 6133) se 
doporučuje zatřídit takto: 25% … 3.tř., 60% … 4.tř., 15% … 5.tř. Vychází se 
z údajů průzkumu fy. Energie – stavební a báňská a.s. z roku 2010, kde však 
přesná těžitelnost není uvedena. Temeno odvalu bude touto těžbou plošně 
zmenšeno o cca 4,75 ha. 

 Na mezideponii se provede promíchání a homogenizace sejmuté zeminy. 
Provedou se odběry vzorků a jejich rozbory. Podle výsledků rozborů se případně 
upraví namícháním nebo dovozem s jiným vhodným materiálem nebo pískem. 
Tento materiál musí splňovat následující kritéria : 

- musí být málo propustný 
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- obsah odplavitelných částic musí být menší než 5%  

- koeficient nepropustnosti   kf ≤≤≤≤ 1. 10-7 m.s-1 
- hodnota efektivní drenážní pórovitosti Pd =  5%  

 

Poznámka : předpokládá se, že část odtěžovaných materiálů v rámci výkopů bude splňovat kritéria 

vhodná i pro použití pro překryv. Z tohoto důvodu se toto množství 107 500 m
3
 uloží na 

mezideponii, dle potřeb se homogenizuje a následně použije pro překryvu.   

6.2.2 Násypy 

Násyp odvalového materiálu je navržen do centrální části odvalu, kde bude 
současný stav terénu navýšen v rozmezí 1 až 25 m. Stávající terénní prohlubeň 
v blízkosti centrální části haldy, kde probíhala těžba struskového materiálu, bude 
z části dosypána a dotvarována, aby odpovídala navrhovanému stavu. 

Při realizaci násypů bude materiál ukládán po vrstvách s hutněním. 
Maximální mocnost vrstvy před zhutněním bude do 0,70 m.  

Pro potřeby násypů a vytvarování centrální části odvalu je třeba 920 000 m3 

násypu, k tomu bude použito 796 375 m3 haldoviny z odkopaného materiálu, 
z toho vyplývá, že jako zbývající potřebná část násypu cca 124 000 m3 bude 
použita buď zemina skrytá ze současného povrchu, nebo jen vhodná část. 
Deficitní množství zeminy bude nutno dovézt např. ze staveb realizovaných v 
blízkém okolí, ta bude použita buď na vlastní hrubé terénní úpravy, nebo jako 
pokryvná vrstva. Celkové potřebné množství dovezené zeminy činí 262 000 m3. 

6.2.3 Hutnění násypů 

Na jednotlivých vrstvách sypaných materiálů se provedou hutnící zkoušky 
pro navržení optimálního postupu použití strojů, jejich pojezdů a mocnosti 
hutnících vrstev. 

a) Jíly je možno hutnit jen za vhodných klimatických poměrů, nelze provádět 
v dešti, mrazu, při sněžení atp. Pro mechanické hutnění je optimální 
vibrační válec. Obvykle se upravují vrstvy 0,25 m a zhutní se na 0,2 m. 

b) Štěrky, obecné kamenivo, haldovina vhodné zrnitosti, tvaru a původu 
(nevhodné jsou jílovce, břidlice,atp.) se dají hutnit i za méně příznivého 
počasí. Obvykle se zhutňují vibračními válci střední až velké hmotnosti. 
Mocnost rozhrnuté vrstvy připravené ke zhutnění se optimálně pohybuje 
od 0,4 do 0,6 m. Zpravidla se aplikuje 8 pojezdů čímž se docílí Edef2 od 
45 do 100 MPa i více. 

c) Písky nelze hutnit v nepříznivých klimatických poměrech. Optimální je 
použití válce střední hmotnosti, mocnost vrstvy ke zhutnění v závislosti 
na použitých prostředcích a zrnitosti je 0,3 až 0,5 m. Válec vibrační, 
hladký – zpravidla 7 pojezdů. Edef 2 ≤ 30 MPa. 
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d) Haldovina dle rozpadavosti a složení je různě vhodná. Optimální je 
použití válce střední až velké hmotnosti, mocnost vrstvy připravené ke 
zhutnění je 0,5 až 0,7 m. Válec vibrační, hladký – zpravidla 8 pojezdů. 
Edef 2 ≤ 45 MPa. 

Zvláštní opatření 
a) Stálý geotechnický dozor. 
b) Hutnící zkoušky = ověření zhutnitelnosti 
c) Průběžně kontrolovat stav hmot na meziskládkách při převážení. 
d) Provádět průkazné a kontrolní zkoušky, efektní zhutnění. 
e) Při hutnění namrzavých zemin v období mrazů odstraňovat promrzlé 

zeminy (sledovat klenbu zamrznutí, teploty zejména noční). 

Manipulace se zeminou při výkopových pracích 
Při výkopových a zemních pracích je nutné dbát na to, aby nedocházelo 

k mísení odtěžovaných materiálů. Při sejmutí orniční vrstvy musí být tato uložena 
na odděleném místě, při odtěžování překryvné vrstvy zeminy (překryvná vrstva 
odvalu) musí být tato zemina ukládána rovněž na samostatném místě a při 
odtěžování původního materiálu odvalu (při výkopech o hloubce větší než cca 1,0 
m) se tento materiál bude ukládat rovněž na samostatném místě. Při zpětných 
zásypech je nutno dodržovat pořadí odkopaných materiálů.  

6.3 SO 03 Těsnění, pokryv 

6.3.1 Těsnění 

 Minerální těsnění povrchu odvalu příloha č.4 proti přístupu vzdušného 
kyslíku do jeho tělesa bude provedeno jílovou izolační vrstvou 0,45 m (po 
zhutnění) na plochách nad prostory zasaženými zvýšenou termickou aktivitou. 
Těsnění bude vytvořeno rozhrnutím a zhutněním dvou jílových vrstev po 0,25 m 
(po rozhrnutí). K hutnění vrstev umístěných na svazích se doporučuje použít 
ježkový vibrační válec, k hutnění horizontálních ploch je vhodnější použít hladký 

vibrační válec. Jíl musí splnit kritérium nepropustnosti (kf ≤≤≤≤ 1. 10-9 m.s-1 po 
zhutnění). Okraj těsnící plochy po celém jejím obvodu bude zakončen vytvořenou 
jílovou těsnící ostruhou o rozměrech příčného profilu 2,0x2,0 m. Plocha vodních 
nádrží bude rovněž utěsněna dvěmi jílovými izolačními vrstvami o celkové 
mocnosti 0,45 m (po zhutnění) 

6.3.2 Pokryv 

 Pokryvná vrstva zemin na odvalu bude provedena na izolovaných svazích a 
izolovaných a upravených plochách v centrální části odvalu o mocnosti 0,8 m. 
Pokryv bude vytvořen rozhrnutím a zhutněním dvou vrstev překryvné zeminy po 
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0,45 m po rozhrnutí. K hutnění se doporučuje použít ježkový vibrační válec. Na její 
kvalitu nejsou speciální požadavky, doporučuje se zemina jílovo-hlinitého 
charakteru, která po zhutnění víceméně omezí dotaci haldy ovzdušným kyslíkem. 
Na svazích a plochách s pokryvnou vrstvou zemin bude rozprostřena vrstva skryté 
ornice o mocnosti 0,05 – 0,1 m kromě ploch s navrženým využitím jako vodní 
nádrž. Orniční vrstva nebude zhutněna, povrch bude pouze urovnán rozhrnutím, 
aby bylo možno provést biologickou rekultivaci. 

 Celková mocnost pokryvné vrstvy 0,90 m je dána jednak hloubkou 
promrzání tak, aby nedošlo k mrazovému porušení těsnící vrstvy, ale současně 
také slouží jako ochrana proti ztrátě optimální vlhkosti izolační vrstvy, chrání ji proti 
případné nežádoucí erozní činnosti a umožňuje provedení biologické rekultivace. 

6.3.3 Bilance objemů a ploch 

 Následující bilance objemů přesouvaných hodnot a formátování původních i 
nově vznikající ploch a objemů sanovaného odvalu jsou podloženy údaji 
získanými z leteckého snímkování (fotogrammetrie) odvalu a jeho následného 
využití při počítačovém řešení přeformátování a zatěsnění odvalu příloha č. 3. 

Tabulka č. 1 Objemy zemních prácí a velikosti ploch 

 plochy 
m2 

odkop 
m3 

násyp 
m3 

rozdíl 
m3 

ornice 273 500 16 125 16 125 0 

pokryvná zemina 0,8 m  308 500 107 500 246 400 -138 900 

pokryvná zemina 0,45 m 75 000 0 33 750 -33 750 

terénní úpravy 383 547 796 375 920 000 -123 625 

těsnění 296 070 0 149 000 -149 000 

celkem  920 000 1 365 275 -445 275 

6.4 SO 04 Odvodnění 

Projekt řeší odvedení povrchových vod z rekultivovaného odvalu do 
stávající vodoteče, která přiléhá k jihovýchodnímu okraji stavby. Odvodnění je 
řešeno příkopy příloha č. 7, které jsou navrženy na jednotlivých etážích odvalu a 
svodnými příkopy, které odvádějí povrchovou vodu z odvalu k její patě a následně 
do recipientu. Na tělese odvalu jsou navrženy dvě vodní nádrže a při jeho patě 
mělké tůňky pro biologické oživení zájmového území [2]. 

6.4.1 Odvodňovací patní příkopy 

Plochy svahů jsou rozděleny plošinami o šířce 6,0 m na nich pro účely 
odvodnění jsou navrženy patní příkopy trojúhelníkového profilu šířky 3,0 m a 
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hloubky 0,75 m se sklony svahů 1:2. Svah příkopu je opevněn štěrkovým 
pohozem frakce 63-125 mm mocnosti 200 mm. 

Tabulka č. 2 Přehled rozměrů patních příkopů 

délka výkop svahování příkop 
m m3 m2 

J1 687,0 772,88 2 198,4 
J2 144,0 162,00 460,8 
J3 690,0 776,25 2 208,0 
J4 694,0 760,75 2 220,8 
J5 829,0 932,63 2 652,8 
V1 452,0 508,50 1 446,4 
V2 540,0 607,50 1 728,0 
V3 525,0 590,63 1 680,0 
V4 601,0 676,13 1 923,2 
V5 815,0 916,88 2 608,0 
Z1 286,0 321,75 915,2 

Celkem 6 263,0 7 025,9 14 025,6 

Patní příkop jih tvoří hranici stavby při jižním okraji haldy. Vzhledem k 
minimálním sklonovým poměrům v tomto území a z pozemkových důvodů není 
možné podél trasy příkopu vytvořit tůňky. Proto jsou navrženy v niveletě příkopu 
vyvýšené kamenné prahy, které vyčnívají cca 150-200 mm nad niveletu příkopu a 
vytvářejí malé vodní plochy ve vlastním korytě. 

Příkop Z1 je směřován přes svodný příkop C4 do bezodtoké tůně při 
západní patě haldy, tato malá vodní plocha jejíž úroveň hladiny bude závislá jen 
na množství srážek. 

6.4.2 Svodné příkopy 

Příkopy jsou lichoběžníkového profilu se šířkou ve dně 1600 mm a se 
sklony svahů 1:2. Dno a svahy výkopu budou opatřeny netkanou geotextilií 800 
g.m-2. Textilie bude ve výkopu přichycena ocelovými skobami počtem 4 ks.bm-1. 
Jako opevnění dna a svahů je navržen netříděný lomový kámen. Opevnění 
svodných příkopů lomovým kamenem bude stabilizováno prolitím betonovou 
směsí B20/C16-20. 

Tabulka č. 3 Přehled rozměrů svodných příkopů 

délka výkop svahování příkop 
m m3 m2 

C1 77,0 197,12 369,6 
C2 51,0 130,56 244,8 
C3 43,0 110,08 206,4 
C4 39,0 99,84 187,2 

Celkem 210,0 537,60 1 008,0 
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6.4.3 Trubní propustky 

Pro přechody příkopů jsou navrženy trubní propustky ze železobetonových 
trub DN 200, 400 a 1200. Čela propustků jsou seříznuta do sklonu 1:2 a celé čelo 
je opatřeno kamenným záhozem mocnosti 300 mm. Na začátku a na konci 
propustku je osazen kamenný práh. Potrubí je uloženo na zhutněném podloží 
(PCS 95 %) a je zasypáno hutněným výkopkem.  

Tabulka č. 4 Přehled rozměrů trubních propustků 

délka propustek DN 
m 

200 7,5 
400 61,0 
1200 27,5 

Celkem 96,0 

6.4.4 Vodní nádrže a tůně 

Jsou navrženy dvě vodní nádrže a jedna tůně. Vodní nádrže a tůně jsou 
umělé prohlubně se sklony svahů cca 1:5. Dno a spodní část svahů budou 
překryty zhutněnou izolační vrstvou jílů v mocnosti 0,45 m a pokryvnou vrstvou 
zeminy v mocnosti 0,45 m. Mezi tůněmi je navržen propojovací příkop P1 o délce 
132 m, kterým bude možno dle potřeb operativně doplňovat zásobu vody v nádrži 
č.1. Kapacita nádrže č. 1 činí 59 300 m3 a nádrže č. 2 činí 13 800 m3. Z nádrže č. 
1 bude veden odtok do místního odvodňovacího příkopu, který odvádí vody do 
řeky Ostravice. Odtok je navržen z železobetonových trub DN 400 o délce 715 m. 
Na trase odtoku je navrženo 14 ks kanalizačních šachet o vnitřním profilu DN 
1000.  

Parametry nádrží 
nádrž  kóta dna    kóta odtoku 
   1    237,80 m       239,00 m 
   2    245,00 m       246,50 m 

6.4.5 Zatrubněné odvodnění východního svahu 

 K odvedení srážkových vod z povrchu východního svahu haldy bude nutno 
provést zatrubnění v místě svodu mezi příkopy V1 a V2 železobetonovým 
potrubím DN 400 o délce 60 m, v místě svodu mezi příkopy V2 a V3 
železobetonovým potrubím DN 600 o délce 80 m a dále podél paty východního 
svahu železobetonovým potrubím DN 1200 o délce 560 m se zakončením do 
stávající vodoteče, která přiléhá k jihovýchodnímu okraji stavby. 
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6.4.6 Výkaz výměr 

příkopy patní - 6 263,0 m výkop 7 026 m3 
 svahování výkopu 14 026 m2 
 štěrkový pohoz 63-125 1 660 m3 
 kamenný zához 50 m3 
 kamenné prahy 25 m3 

příkopy svodné - 210 m výkop 537,6 m3 
 svahování výkopu 1 008 m2 
 vrstva geotextilie 1 275 m2 
 opevnění lom.kam. 256 m3 
 kamenný zához 44 m3 
 kamenné prahy 27 m3 
 prolití opevnění betonem 70 m3 

opevnění místa vyústění kamenný zához na ploše 40 m2 16 m3 

trubní propustky, trouba železobetonová, dl. 2,5 m 
 DN 200 3 ks 
 DN 400 25 ks 
 DN 1200  11 ks 
 seříznutá čela do sklonu  1 : 2 
 čela propustků jsou obsypána  
 lomovým kamenivem 13,5 m3 
 zásyp propustků zeminou 195 m3 

vodní nádrže a tůně – příkop P1 výkop 633 m3 
 svahování 884 m2 
 opevnění lom. kam. 253 m3 
 kamenný zához 25 m3 

zatrubněné odvodnění, trouba železobetonová, dl. 2,5 m 
 DN 400 310 ks 
 DN 600 32 ks 
 DN 1200  224 ks 
 seříznutá čela do sklonu  1 : 2 
 čelo vyústění je obsypáno  
 lomovým kamenivem 15,5 m3 
 zásyp potrubí zeminou 3 180 m3 
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6.5 SO 05 Biologická rekultivace 

SO 05 řeší biologickou rekultivaci Haldy Hrabůvka. Projekt sanace reaguje 
na výsledky termického průzkumu a nutnosti stabilizace odvalového tělesa.  

K zásadním vstupním parametrům pro biologickou rekultivaci patří: 
- přeformátování tvaru odvalového tělesa v souvislosti s jeho stabilitou a 

realizací těsnění 
- těsnění částí ploch a svahů jílem a jeho překrytí 0,9 mocnou vrstvou 

vhodných zemin 
- překrytí plochy v centrální části 0,9 m mocnou vrstvou inertní jílovo-

hlinité zeminy 

 Závěrečná biologická rekultivace příloha č.8 je kombinací tradičních 
rekultivačních metod, jejichž cílem je začlenění tělesa haldy do okolní krajiny, a 
netradičních revitalizačních opatření, která respektují plánované využití zájmového 
území a dávají možnost vzniknout atypickým stanovištím pro řadu zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin [2]. 

Způsob rekultivace bude odlišný podle toho, zda se jedná: 
• o plochy těsněné jílem, převrstvené hlinitou zeminou a orniční vrstvou - 

na svazích s převažující západní, jižní, jihovýchodní a východní 
expozicí kde bude provedeno zatravnění s následnou souvislou 
výsadbou lesních sazenic a keřů 

• o plochy těsněné jílem a plochy pouze převrstvené hlinitou zeminou a 
orniční vrstvou – v centrální části kde bude provedeno zatravnění a 
výsadby lesních sazenic a keřů budou realizovány pouze pomístně ve 
skupinách tvořících cca 30% této plochy 

• o plochy převrstvené hlinitou zeminou – plošiny mezi svahy, přístupové 
cesty a komunikace - tyto plochy budou pouze zatravněny 

• o plochy těsněné jílem, převrstvené hlinitou zeminou – v centrální části 
kde budou realizovány vodní nádrže č.1 a 2 

• o plochy při patě haldy, kde bude vytvořen nesouvislý přechodový pás 
výsadbou poloodrostků a keřů stanovištně vhodných dřevin; pomístně 
budou vytvořeny drobné vodní plochy, mokřiny a periodické tůňky 

Přehled ploch podle způsobu biologické rekultivace: 
Zatravňované plochy s plošnou výsadbou dřevin   16,70 ha 
Zatravňované plochy se skupinovou výsadbou dřevin 13,11 ha 
Zatravňované plochy plošin a cest 3,51 ha 
Plochy vodních nádrží 4,42 ha 
Plochy přechodového pásu  0,70 ha 

CELKEM 38,44ha 
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Součástí biologické rekultivace jsou: 

• meliorační opatření  
• zatravnění 

• celoplošné a skupinové výsadby lesních sazenic, keřů a poloodrostků 

• pěstební péče včetně výchovné a zdravotní probírky na stávajících 
porostech 

6.5.1 Meliorační opatření 

Meliorační opatření budou provedena na plochách převrstvených orniční 
zeminou. Na větších rovinatých plochách bude proveden návoz rekultivačních 
průmyslových kompostů v meliorační dávce 20 t.ha-1 a jednoletá agropříprava 
formou výsevu hořčice bílé v dávce 20 kg.ha-1 na zelené hnojení. Komposty budou 
splňovat ČSN 46 5735 pro průmyslové komposty hlavně v obsahu maximálního 
množství sledovaných cizorodých látek (těžkých kovů). Poměr C:N bude 
maximálně = 30. 

Při výsadbách dřevin bude provedeno přihnojení lesních sazenic 
rekultivačními průmyslovými komposty vhodnými pro lesnickou rekultivaci formou 
jamkové aplikace v dávce 2 kg na 1 sazenici. Komposty budou splňovat ČSN 46 
5735 pro průmyslové komposty hlavně v obsahu maximálního množství 
sledovaných cizorodých látek (těžkých kovů). Poměr C:N bude v tomto případě 
minimálně = 25. 

6.5.2 Zatravnění 

Zatravnění bude provedeno na plochách převrstvených orniční zeminou. 
Jedná se o plošiny, plochy svahů a plochy v centrální časti odvalu, kde bude 
provedena následně i souvislá a skupinová výsadba. Použita bude jetelotravní 
směs pro sušší stanoviště (20% jetelovin a 80% travin). Množství výsevku 80 
kg/ha pro nepříznivé stanoviště odvalu je kompromisem, který by jednak měl 
ochránit svahy před možnou erozí a zároveň by měl umožnit průnik dalších volně 
rostoucích druhů z okolí do porostu.  

Celková plocha zatravnění činí 33,32 ha. Z toho je 23,89 ha ve svahu a 
zbytek 9,43 ha v relativní rovině. Postup zatravnění svahů a plošin na odvalu se 
předpokládá buďto v podzimních nebo jarních termínech, průběžně podle 
dokončování jednotlivých částí ploch. 

Návrh směsi na 1ha: kostřava červená   28 kg 
    kostřava ovčí    10 kg 
    lipnice luční      8 kg 
    lipnice smáčknutá   10 kg 
    jílek vytrvalý      8 kg 
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    jetel plazivý      6 kg 
    štírovník růžkatý     6 kg 
    tolice dětelová      4 kg 
    CELKEM    80 kg 

6.5.3 Výsadby lesních sazenic a keřů 

Souvislé výsadby jsou navrženy na svazích s převažující západní, jižní, 
jihovýchodní a východní expozicí, na těsněných plochách, převrstvených hlinitou 
zeminou. Jejich výměra činí 16,70 ha. Porosty budou sloužit především 
k odstínění od souvislé bytové zástavby. U všech navržených výsadeb se počítá 
s podzimním termínem. 

Předpokládá se jamková výsadba lesních sazenic prostokořených nebo i 
obalovaných ve sponu 1x1,2 m tj. 8335 ks/ha. Při výpočtu byl použit koeficient 
svažitosti, takže celkový počet jedinců činí 139 195 ks. Velký podíl je věnován 
melioračním dřevinám a keřům do okrajů porostů.(viz sortiment dále). Výsadbový 
materiál bude splňovat parametry ČSN 48 2115 Sadovnický materiál lesních 
dřevin. Použity budou výhradně domácí druhy odpovídající stanovištním 
podmínkám. Při výsadbě budou sazenice namáčeny do mykorhizních přípravků 
stimulujících růst a bránících vysychání kořenového systému. 

Sortiment pro těsněnou část (hlinité zeminy, východní jižní a západní 
expozice): 
Hlavní dřeviny: BŘ bříza bělokorá Betula pendula  25% 

   HRO habr obecný  Carpinus betulus  15% 
   LPS lípa srdčitá  Tilia cordata   10% 
   JŘO jeřáb obecný  Sorbus aucuparia  10% 
   TPO  topol osika  Populus tremula    5% 

Doplňkové dřeviny a keře:        35% 
   vrj vrba jíva  Salix caprea     5% 
   jřb jeřáb břek  Sorbus torminalis    5% 
   jvb javor babyka  Acer campestre    5% 
   lso líska obecná   Corylus avellana    5% 
   sv svída krvavá   Cornus sanquinea    5% 
   dřo dřín obecný  Cornus mas     5% 
   kro krušina olšová  Frangula alnus    5% 

Skupinové výsadby jsou navrženy na plochách v centrální části odvalu na 
těsněných plochách a plochách bez těsnění, převrstvených hlinitou zeminou. 
Celková výměra těchto ploch činí 13,11 ha, předpokládá se osázení cca 30% 
plochy tj. 3,93 ha.  
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Předpokládá se jamková výsadba lesních sazenic prostokořených nebo i 
obalovaných ve sponu 1x1,2 m tj. 8335 ks/ha. Při výpočtu byl použit koeficient 
svažitosti, takže celkový počet jedinců činí 32 782 ks. Velký podíl je v tomto 
případě věnován keřům (viz sortiment dále). Výsadbový materiál bude splňovat 
parametry ČSN 48 2115 Sadovnický materiál lesních dřevin. Použity budou 
výhradně domácí druhy odpovídající stanovištním podmínkám. Při výsadbě budou 
sazenice namáčeny do mykorhizních přípravků stimulujících růst a bránících 
vysychání kořenového systému. 

Sortiment pro těsněnou a netěsněnou část (hlinité zeminy, západní 
expozice): 
Hlavní dřeviny: BŘ bříza bělokorá Betula pendula  15% 

   HRO habr obecný  Carpinus betulus  10% 
   LPS lípa srdčitá  Tilia cordata   10% 
   JŘO jeřáb obecný  Sorbus aucuparia    5% 
   TPO  topol osika  Populus tremula    5% 

Doplňkové dřeviny a keře:        55% 
   vrj vrba jíva  Salix caprea   10% 
   jřb jeřáb břek  Sorbus torminalis    5% 
   jvb javor babyka  Acer campestre  10% 
   lso líska obecná   Corylus avellana  10% 
   sv svída krvavá   Cornus sanquinea  10% 
   kro krušina olšová  Frangula alnus  10% 

6.5.4 Výsadby poloodrostků  a keřů (při patě odvalu) 

Skupinové výsadby větších poloodrostků a keřů jsou navrženy při patě 
odvalu. Porosty spolu s lokálními mokřinami a periodickými tůňkami budou sloužit 
jako přechodové pásmo mezi tělesem odvalu a rostlým terénem. Vytvoří se tak 
podmínky pro zvýšení druhové diverzity v krajině.  

Předpokládá se pomístní jamková výsadba větších poloodrostků (81-120 
cm) prostokořených nebo i obalovaných ve sponu cca 2x2 m u skupin a 2 m v 
řadách. Skupiny i linie budou doplněny i výsadbou keřů do sponu 1 m. Celkem se 
počítá s výsadbou 800 ks větších poloodrostků a 2400 ks keřů. Výsadbový 
materiál bude splňovat parametry ČSN 48 2115 Sadovnický materiál lesních 
dřevin. Použity budou výhradně domácí druhy odpovídající stanovištním 
podmínkám. Při výsadbě budou PLO i keře namáčeny do mykorhizních přípravků 
stimulujících růst a bránících vysychání kořenového systému. 

Poloodrostky budou při výsadbě opatřeny jednoduchým kůlem a chráničkou 
kmene proti škodám způsobeným zvěří, budou namulčovány kůro-rašelinným 
substrátem v dávce 30 l.ks-1 a budou při výsadbě zality. 
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Sortiment poloodrostků a keřů (pata odvalu): 

DBL  dub letní   Quercus robur     200 ks 
LPS lípa srdčitá  Tilia cordata      200 ks 
JS jasan ztepilý  Fraxinus excelsior     200 ks 
JVM javor mléč  Acer platanoides     200 ks 
Keře        2 400 ks 
vrk vrba křehká  Salix fragilis (do vlhčích poloh) 
kruš krušina olšová Frangula alnus 
brs brslen evropský Euonymus europaeus 
hlh hloh obecný  Crataegus laevigata 
sv svída krvavá  Cornus sanguinea 

6.5.5 Pěstební péče 

Na porostech bude prováděna rozvojová pěstební péče, která zahrnuje 
vyžínání ploch, ochranu proti škodám způsobeným zvěří, sečení travnatých ploch, 
okopávky, přihnojení při výsadbě. Dosadby budou omezeny pouze na první rok po 
výsadbě a to na rozsah cca 15%. Vyloučit dosadbu úplně by nebylo vzhledem 
k možným rizikovým faktorům vhodné. Poloodrostky budou v případě déle 
trvajícího sucha během vegetační doby zalévány. 
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7 Závěr. 

Navrhovaný způsob sanace termických procesů v prostoru haldy Hrabůvka, 
tj vytvoření ochranného plynonepropustného pokryvu je nejvhodnější a 
dlouhodobě nejstabilnější způsob s vzhledem k plánovanému budoucímu využití 
sanované lokality „Halda Hrabůvka“. Vytvořením plynonepropustného pokryvu 
bude zajištěno zamezení přístupu vzdušného kyslíku k probíhajícím termickým 
procesům a jejich postupnému utlumení. Významně se tak omezí možnost tvorby 
nebezpečných propadů a nebude docházet k emisi škodlivých a nebezpečných 
plynných složek, které mohou překračovat hygienické limity a při dlouhodobé 
expozici ohrožovat obyvatele okolních obydlených částí města. Zhotovením 
ochranné vrstvy se také vytvoří příznivé podmínky pro růst mělce kořenících 
dřevin a křovin vhodných pro další bezproblémové využívání lokality, jako území 
vyčleněnému k rekreačnímu využití příloha č. 9. 
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