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Anotace 

Tato práce si klade za cíl popsat ovlivnění životního prostředí lidskou činností 

získávání a využívání nerostného bohatství. V práci je zahrnuto také ovlivnění 

lidského zdraví v důsledku této činnosti. Dále jsou popsány možnosti 

rekultivačních prací po ukončení těžební činnosti. 

Klíčová slova: životní prostředí, nerostné bohatství, ovlivnění irského zdraví, 

rekultivační práce, těžební činnost. 

Summary 

This theme emphasize the influence of human activity on environment and 

obtaining and effective use of mineral resources. This theme also concern the 

influence of human health as a result of this activity. Afterward there is described 

possible steps of restoration works after the final mining process. 

 

Key words: environment, mineral resources, influence on human health, 

restoration works, mining process  
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ÚVOD 

V bakalářské práci se budu zabývat vlivem těžby a úpravy nerostných surovin na 

životní prostředí. Domnívám se, že problematika ovlivnění přírody je velmi 

aktuálním tématem současné doby. S následky těžebního a úpravárenského 

průmyslu se člověk v běžném životě zasažených oblastí potýká téměř denně. 

Příroda je pro člověka nezbytnou součástí k plnohodnotnému životu, ať už si to 

lidé více či méně připouštějí. Stále je ve větší míře příroda 

ničena a znehodnocována cílenou lidskou činností k získávání nerostných surovin. 

Cílem a smyslem práce je popsat a obeznámit se s problematikou 

těžebního a úpravnického procesu nejen na životní prostředí, ale také působení 

na lidský organismus a možné obnovení oblastí zasažené těžebním průmyslem. 

Teoreticky je popsán vznik a historický rozvoj těžby a úpravy surovin, který je 

nutnou součástí k pochopení popisovaného problému. Taktéž je popsaná oblast 

týkající se postupů dobývání a úpravy, rovněž je zde projednávané téma 

vznikajícího odpadu a celá řada oblastí související s vlivem těžební činnosti. 
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1 VZNIK A VÝVOJ TĚŽBY A ÚPRAVY NEROSTNÝCH SUROVIN 

Těžba nerostných surovin a jejich úprava sahá, až do dávných historických dob, 

které lze rozdělit do několika období: 

Starší doba kamenná 

Mladší doba kamenná 

Doba bronzová 

Doba železná 

Období do 12. Století 

Vrchol a konec středověku 

Počátek novověku 

Předprůmyslové období 

Industrializace a technická revoluce 

20. století 

Starší doba kamenná 

Toto období se vyznačuje využíváním kamenných nástrojů, které byly využitelné 

ve svém přírodním stavu. Získávaly se na zemském povrchu sběrem a člověk se 

začal zajímat o určité horniny a minerály s vhodnými využitelnými vlastnostmi 

hlavně možností úpravy štípáním. Byly to převážně usazené metamorfované 

křemičité horniny (rohovce, buližníky, radiolarity, pazourek), minerály SiO2 (křišťál, 

opál, křemen) a přírodní skla (vltavíny, obsidián). 

Cílená těžba v tomto období je známá z Písečného vrchu u Bečova nedaleko 

Mostu, kde se získával křemenec. V paleolitu byly využívány i jiné nerostné 

suroviny převážně jíly a hlíny k výrobě keramiky a přírodní barviva. Z tohoto 

období jsou taktéž známy tzv. venuše kostěné, ale také i z pálené hlíny a např. 

z hematitu je vytvořena nejznámější Petřkovická venuše tzv. Landecká venuše, 
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která byla nalezena na území Ostrava – Landek. Ta je znázorněna na obrázku č. 

1 v příloze PI.  

Specifickým nerostem využívaným na našem území je v dnešní době dobře 

známé a velice využívané černé uhlí. 

Z archeologických poznatků z ostravského vrchu Landek byly objeveny zbytky po 

pálení uhlí a to starší 21 až 23 tisíc let. Tak jako uhlí je dobře znám výskyt železa, 

ovšem z důvodů, že člověk v této době nedokázal dosáhnout dostatečně vysokých 

teplot potřebných k tavení železných rud, šlo o železo, které se nacházelo 

v přírodě v ryzí formě (tzv. meteorické železo – železo – niklové meteority). 

Mladší doba kamenná 

Toto období je význačné používáním keramiky, jsou vyhledávány výskyty dobře 

štípatelných nebo tvrdých hornin, zejména křemen. Získávání hornin nebylo již 

náhodné, ale jednalo se o dobře organizovanou těžbu v jámách a mělkých dolech. 

Kromě keramických a kamenných nástrojů je také známo využívání dalších 

nerostů. Hlavně k výrobě šperků a dekorativních výrobků, významná surovina na 

našem území byl i bílý mramor. 

Doba bronzová 

Převratný posun v těžbě a využití nerostů nastal po objevu tavby. To má za 

následek vytlačování využívání kamenných materiálů především kovy 

s významnými vlastnostmi, jako vyšší tvrdost, odolnost proti opotřebení aj. Prvním 

vyráběným kovem se stala měď. Dalším využívaným kovem byla slitina mědi 

s cínem nazvaná bronz. Bronzové výrobky postupně vytlačily výrobky 

z mědi a začaly se hojně využívat. Z této doby jsou také nálezy předmětů ze zlata. 

Taktéž začaly být dominantní jíly vhodné k výrobě keramiky. 

Doba železná 

Na našem území existují náznaky těžby a zpracování železa na sklonku starší 

doby železné. Těžená ložiska nebyla intenzivní, ale bylo využito velké množství 

výskytů. Těžilo se nejčastěji prostřednictvím mělkých jam a šachet. Doba železná 

se také vyznačuje ražením mincí, ke kterým se využívaly dva drahé kovy – 
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zlato a stříbro. Zlato bylo rýžováno na různých místech našeho území, plocha 

rýžovišť se odhaduje zhruba na 75 km2 a většina nalezišť byla vytěžena. 

Historická doba do 12. století 

Je známá stěhováním národů. Těžba rud a výroba kovů se po několik století 

značně omezila. V období Velkomoravské říše se díky dokonalejším hutnickým 

postupům lze tavit bohaté železné rudy hlavně magnetit a hematit. Také se 

obnovilo rýžování zlata ve větším rozsahu, samozřejmě kromě zlata se využívala 

ložiska stříbra. Z historických dokumentů je známo, že v tomto období jsme byli 

exportéry stříbra. 

Vrchol a konec středověku 

Ve 13. a 14. Století prošlo naše území nebývalým technickým, politickým a taktéž 

hospodářským růstem. K tomuto rozvoji velkou měrou přispěla těžba kovů, stále 

dominuje těžba stříbra, kdy byly nalezeny nová ložiska na území Jihlavy a Kutné 

Hory. Kutná Hora se tak stala královským městem a po Praze druhým 

nejlidnatějším v království tím se situace ve městě i v hornickém podnikání 

změnila a nastala situace, kdy muselo dojít k vylepšení správy vydáním zákoníku - 

Ius regele monta norum roku 1300. Kodex řeší technické a právní stánky báňské 

podnikání zavádí jisté sociální jistoty jako např. pevná pracovní doba, pravidelné 

výplaty penězi. Takováto opatření vedla k stálému přísunu drahých kovů do 

pokladny království. Produkce železa a cínu nepřetržitě pokračuje. V případech 

hlubinné těžby stříbra a cínu se důlní pracovníci se střetli i s dalšími druhy různých 

kovů např. olova, zinku, mědi, wolframu. V tehdejší době ovšem u většiny nebylo 

možné využití z důvodů nedokonalých úpravnických metod a také nedosažení 

vysokých teplot k tavení (zinku, wolframu). Rovněž se výrazně nezměnila ani 

situace u nerudných surovin. Ve velkém množství je vyráběna keramika zatím co 

sklářské výrobky začaly být v ústraní.  

Počátek novověku 

Pro rozvoj hornictví nastalo zlomové období v době husitských nepokojů na 

počátku 15. století. Tato situace měla za následek opuštění celé řady důlních 
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děl a poté jejich devastaci, která znamenala zaplavení šachet, zasypání štol aj. 

opatření. Až do počátku 16. století pro těžbu stříbra je zásadním ložiskem Kutná 

Hora. Dobývání vzácných kovů upadalo, ovšem na výsluní se pomalu dostávalo 

železo, také značné množství získávání manganových rud. Stále významným 

kovem bylo olovo. Poptávka zcela převyšovala produkci a bylo nezbytné olovo 

dovážet z okolních zemí, jako z Rammelsbergu u Goslaru (dnešní Německo), 

Bleibergu v Korutanech (dnešní Rakousko), Tarnowia a Bytomi (dnešní 

Polsko) a v neposlední řadě z Anglie. V polovině 16. století značným způsobem 

vzrostla těžba kovů v okolí Jáchymova a Blatné k výrobě barev a emailů. Hojně 

byly využívány sulfidické rudy, břidlice používané k výrobě olea, 

kamence a skalice. Do konce století byla nalezena řada ložisek uhlí v tehdejší 

době se nerozlišována, zda jde o hnědé či černé uhlí. Nazýváno bylo jednotně 

kamenné uhlí. Jednalo se o tyto lokality Duchcov (1403), Malé Přílepy u Kladna 

(1577), Merklínská pánev u Plzně (1577), Falknov (dnešní Sokolov-1590). V tomto 

období nemělo uhlí zvlášť velký odbyt, bylo to způsobeno značnou nedůvěrou 

k novému palivu. 

Předprůmyslové období 

Třicetiletá válka ukončená roku 1648 měla za následek stagnaci a úpadek 

některých ložisek. I Kutná Hora se dostala do značné krize a to díky ukončení 

podporování dolování z královského rozpočtu, nestačilo ani oživení těžby na 

Hloušeckém a Turkaňském pásmu. Zdaleka nepomohly nálezy rudních žil 

Skaleckého pásma, objevené roku 1733 a v roce 1785 bylo získáno 17 500 kg 

stříbra. V 70. letech 18 -tého století bylo roku 1800 z kutnohorských rud vyrobeno 

pouze 20 kg kovu. Pravým opakem byla oblast v Jáchymově kde v letech 1755-

1800 bylo využito přes 53 700 kg kovu a tím se také do historie zapsal vznikem 

vůbec prvního hornického učiliště na světě založeného roku 1716. Pro toto období 

mělo zásadní význam z hlediska dobývání železo, i přes určitá omezování stále 

narůstalo a to tak, že v roce 1700 bylo vyprodukováno 3500 t a v roce 1750 již 

výroba činila 11 248 t kovu. Nejvíce produktivní železářské oblasti byly okolí 

Rokycan, Plzně v Brdech, menší ložiska ztrácely na významu např. v Krkonoších, 

Orlických horách a na Českomoravské vysočině. Stále až na pár bezvýznamných 
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pokusů nebylo uhlí příliš prespektivní  a žádanou surovinou. Stav se pomalu začal 

měnit, až v poslední třetině 18. století. 

Industrializace a technická revoluce 

Díky průmyslové revoluci v 19. století se zásadně změnila výroba z manufakturní 

na výrobu tovární, tím prudce vzrostl počet využívaných rud i nerud. Největší  

zájem byl o železo, z důvodů nejlepšího konstrukčního materiálu strojů a rovněž 

značně vzrostl zájem o uhlí, doposud pomíjenému palivu, a to díky tomu, že má 

výhřevnost daleko větší, něž dřevěné uhlí. Industrializace závisela na bohatém 

přísunu konstrukčního materiálu- železa. 

Od 15. a 16. století se hlavní produkční oblastí v zásadě nezměnily Krušné hory, 

Barrandien, Českomoravská vysočina, Hrubý a Nízký Jeseník a Drahanská 

vrchovina.  

V letech 1850-1880 byla těžba v průměru okolo 200 000t železné rudy ročně 

z toho více jak 120 000t z oblasti Čech. Takto veliké produkci se nezbytně musela 

přizpůsobit i technologie dobývání. V letech 1873-79 v období po hospodářské 

krizi bylo nezbytné po prudkém poklesu cen železa několik center hutnictví 

přesunout do prostor s výskytem uhlí (Vítkovice, Kladno, Třinec). Roku 1880 bylo 

v českých zemích vyrobeno 89 525t surového železa v roce 1900 výroba činila už 

kolem 485 438t. Také byly získávány olověné rudy především z oblastí 

Jáchymova a Příbrami. V jáchymovském revíru v letech 1745-1891 produkce 

činila 54 800t olova, v Příbrami byla produkce nižší pouhých 3500t. Českou 

zvláštností se ovšem stala těžba uranových rud, ta začala probíhat od roku 1853 

Jáchymově. Zpracovávaly se na barvy pro sklářský a keramický průmysl. Prudce 

vzrostl zájem o nerudné suroviny, převáženě uhlí používané jako palivo do 

parních strojů a k výrobě koksu využitelného v metalurgii. V roce 1880 byla na 

českém území vydolováno 11,81 mil.t uhlí, v roce 1901 už přes 29,21 mil.t (více 

než 10,67 mil.t uhlí černé a 18,54 mil.t uhlí hnědé). 
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20.století 

Historie dobývání surovin 20.století byla  značně ovlivněna dvěma celosvětovými 

válečnými konflikty. První polovina století se vyznačuje obrovským nárůstem 

technologii, které pomohly efektivněji získávat nerostné bohatství a zároveň 

zvýšením poptávky po surovinách. Druhá polovina století se rozdělila do několika 

vln intenzivního vyhledávání ložisek a rozsáhlého dobývání, které nemělo 

v minulosti obdoby. [14]  

2 TĚŽBA A ÚPRAVA PRIMÁRNÍCH SUROVIN 

Dobývání nerostného bohatství je dnes prováděno tím 

nejmodernějším a nejefektivnějším způsobem a lze jej rozdělit do tří základních 

skupin: [7] 

 Povrchové dobývání,  

 Hlubinné dobývání,   

 Chemická těžba.  

Povrchové dobývání 

Jde o nejrozšířenější způsob těžby na našem území v oblasti Čech, je prováděno 

na povrchu a samotné dobývání spočívá navrtáním a následným odstřelem 

masivu, nebo prostřednictvím masivních pohyblivých rypadel. Poté je surovina 

svážena k úpravě. [18]  

Hlubinné dobývání 

O mnoho složitější a náročnější proces než povrchová těžba je dobývání 

prostřednictvím šachet a systémových štol za složitých geologických podmínek 

v souvrstvích, kde hloubka sahá do několika set metrů. Tyto šachty či štoly jsou 

vytvářeny pomocí vrtných souprav a trhacích prací. 

Chemická těžba 

Vhodné pouze pro některé nerosty a některé průmyslové typy. Je převáženě 

využívána k těžbě uranu, solí, jejich roztoků a u ložisek síry. Může být realizována 
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systémem vrtů, z nich jedny do horizontu ložiska začerpávají loužicí 

roztoky a další skupina vrtů slouží k čerpání kapaliny, v niž je rozložena užitková 

složka nerostu na povrch, kde je dále posílána k následnému zpracování. [7] 

Úprava surovin 

Ve většině případů nelze získanou suroviny ihned využít k okamžitému 

zpracování a je tedy za potřebí její úprava, která spočívá v několika základních 

procesech, lze je rozdělit následovně: 

 Příprava upravované suroviny  

 Rozdružování 

 Doplňující zpracování 

Příprava upravované suroviny „je velmi zásadní proces“ z důvodů správného 

následného výsledku rozdružovacího procesu úpravy surovin. K zjištění zda 

přípravná část proběhla bez problému a správně se stanovuje zrnitost 

mikroskopickým studiem struktur surovin a metalurgickými testy. Suroviny se 

připravují drcením, mletím a následným tříděním hornin pomocí speciálních strojů 

(drtičů, mlýnů a třídičů). 

Rozdružování – oddělování užitkové nebo neužitkového nerostu od hlušiny, 

popřípadě oddělení jednotlivých užitkových nerostů navzájem. Je prováděno 

širokou škálou úpravnických metod, např. Gravitační metody úpravy spočívají ve 

využívání rozdílu mezi hustotami užitkového nerostu a jaloviny. Magnetické 

metody úpravy využívají k rozdružení rozdílu v magnetické vodivosti zrn 

užitkových nerostů a jaloviny. Elektrostatické rozdružování využívá zase rozdílu 

elektrické vodivosti nerostů. A v neposlední řadě flotační způsob úpravy, která je 

založena na základě složitých fyzikálně-chemických jevů a povrchových vlastností 

minerálů.  

Doplňující technologie – jsou využívány k upravení výstupních produktů úpravy dle 

daného přání a požadavků odběratelů. Zde lze zařadit odvodňování, 

zkusovění a skladování. [6, 10] 
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3 ODPAD PŘI TĚŽBĚ A ÚPRAVĚ 

Samotný člověk si zásadní význam čistého prostředí k životu uvědomuje až, tehdy 

kdy je poškozeno důsledky vyčerpáváním neobnovitelných přírodních zdrojů, 

určitou omezeností samoregulačních a rehabilitačních procesů. Objevuje tak 

nezbytnost ochrany životního prostředí. Zejména se zaměřuje na bezodpadovou 

technologii, efektivnější využívání obnovitelných zdrojů a objevuje cesty jak snížit 

nepřeberné množství odpadků, a to nejen z domácností ale také z těžkého 

průmyslu. [3] 

Hlušinové odvaly  

Jsou součástí jevu hlubinného dobývání, převážně pak dobývání slojí o 

malé a střední mocnosti v podstatě jde o kámen z otvírky, přípravy a dobývání. 

Hlušinové odvaly vyžadují značný prostor pro své uskladnění obvykle v blízkosti 

těžené jámy, tyto odvaly mají za následek změny režimu podzemních vod, 

degradaci půdy a v neposlední řadě změny mikroklimatu a mezoklimatu v blízkosti 

svého okolí.  

Tyto odvaly, nazývané též haldy, v OKR pokrývají plochu 600 až 700 ha na 80 

odvalech se vyskytuje více než 1500 mil.t důlního kamene, hlušinových odpadů 

z úpraven, elektrárenského popílku a částečně i odpadů z hutí. Ve většině případů 

se již jedná o konsolidované – staré haldy, kde ukládaní materiálu skončilo, byly 

rekultivovány a začleněny do biologicky funkční krajiny. Haldy z minulosti jsou 

prohořelé asi z 5 – 10 %. Provozně aktivní haldy jsou otevřeným prostorem 

intenzívně působících negativních vlivů na životní prostředí.  

Hlušinový materiál lze v některých případech využívat pro rozsáhlejší zemní práce 

např. jako základní násypy silničních a cestních komunikací jde o kusovitý materiál 

z hornin pevných a středně zrnitých, jeho využití je i k likvidaci poklesových 

kotlin a zvodněných prohlubní v poddolované oblasti či různých nerovností terénu. 

Jako příklad můžeme uvést starou haldu Dolu Kateřina v Radvanicích, kde halda 

vznikala postupem času v průběhu života těžby na Dole Kateřina, který činil více 

jak 100 let. Zvláštností období 50. a 60. –tých let je dobývání uhlí jako 

radioaktivního materiálu. Získávaná surovina, která vykazovala podlimitní 
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kondičnost byla ukládána na haldě jako hlušina. Nezbytným požadavkem při 

zajištění sjednocení likvidace hořícího odvalu s technickou likvidací Dolu Kateřina 

I. a II. je dosáhnout toho, aby nedocházelo k další kontaminaci vody, 

půdy a ovzduší. [1, 11] 

Úpravárenské odpady 

Důsledkem těžby a následné úpravy uhlí je vznik odpadu tzv. úpravárenské 

kaly a výpěrky. Na území OKR se nachází 62 odkališť flotačních úpraven, které 

jsou na ploše o rozloze 815 ha, o celkovém objemu odkališť 37-41 mil. m3. 

Úpravny uhlí za rok vyprodukují zhruba 1,8 mil. t kalů z toho jsou 0,76 mil.t kaly 

flotační a asi 1,04 mil.t neflotovaných kalů. Odděleně podle využitelnosti je 

deponováno pouhých 12% kalů- k možnému využití je asi 11 mil.tun. Jsou 

ukládány do tzv. odkališť, která dlouhodobě zabírají velkou část pozemků a mají 

negativní vliv na životní prostředí, související s rozsáhlou kontaminací půd 

toxickými kovy a organickými polutanty v celé oblasti. Zpracováním kalů 

spalováním v lokálních topeništích dochází ke znečišťování ovzduší prachovými 

částicemi a plynnými exhaláty. Odkaliště také v některých případech slouží jako 

skládka ať už povolená či černá, která může mít za následek nahromadění 

různých anorganických a organických škodlivin. Zpráva vypracována MŽP ČR 

OOHP o analýze 40 vzorků z 8 testovaných míst dvou odkališť na území OKR 

(Důl Doubrava a Důl ČSM – ČMD a.s.) z roku 1994 uvádí výsledky obsažených 

škodlivých radioaktivních prvků: Ra (U)137 –(12 – 38Bq/kg), Th (13 – 27Bq/kg), 

Cs (5 – 13Bq/kg) a Hg (0,05 – 0,2ppm). [1] 

Kaňka (2009) konstatuje, že na území ČR existuje cca 8 500 objektů, z nichž 400 

by mohlo být v kategorii nebezpečných. Ze starší publikace Dvořáka, 

Brádlerové a Kaňky (2004) vyplývá odhad, že v ČR je na odvalech, 

výsypkách a odkalištích uloženo více než 75 miliard m3 hmot vzniklých při 

hornické činnosti a to ve všech regionech ČR. Rozložení v jednotlivých regionech 

ukazuje přehled dle správních obvodů OBÚ (odpovídající roku 2004). 
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OBÚ 

Počet 

odvalů 

(n) 

Objem 

odvalů 

(tis. m3) 

Počet 

výsypek 

(n) 

Objem 

výsypek 

(tis. m3) 

Počet 

odkališť 

(n) 

Objem 

odkališť 

(tis. m3) 

Brno 210 22 072 
  

25 18 859 

Kladno 70 57 400 7 1 005 1 3 500 

Liberec 29 4 724 
  

3 22 841 

Most 11 719 22 1 841 052 3 2 050 

Ostrava 19 
45 274 

054 
11 8 213 219 32 14 518 650 

Plzeň 4 752 000 3 935 500 13 1 449 000 

Příbram 432 42 402 
  

18 32 539 

Sokolov 7 1 087 35 1 905 093 4 1 973 

Trutnov 19 55 252 1 8 050 6 26 977 

Celkem 

ČR 
801 

46 209 

710 
79 12 921 919 105 16 076 389 

Tabulka č. 1 Rozložení v jednotlivých regionech – rok 2004 

[19] 

Tuhé odpady z tepelných elektráren a tepláren 

Tepelné elektrárny a teplárny na území ČR jsou jedním z největších producentů 

strusky a elektrárenského popílku ta činí 12,5 mil.tun. Největším producentem 

tuhých odpadů na Ostravsko-Karvinsku je elektrárna Dětmarovice (EDĚ), v roce 

1993 není připadalo 61% produkce odpadu, poté elektrárna a  teplárna Třebovice 

(ETB) s podílem 15,7% a ostatní zdroje v regionu (OZD) OKR elektrárna Karviná, 

Suchá, ČA, Odra, J.Šverma a výtopna Frýdek  23,3%. (viz tabulka č. 2). 

Producent Strusky Popílky Tuhé odpady Podíl 

El.Dětmarovice 63 800 238 000 301 800 61,0 

El.a 

tep.Třebovice 

28 500 49 800 78 300 15,7 

Ostatní zdroje 48 600 67 900 116 500 23,3 

Celkem 140 900 355 700 496 600 100,0 

Tabulka č. 2 Přehled odpadu – el. Dětmarovice, el. a tep. Třebovice 

Charakteristika elektrárny Dětmarovice. Produkce popelovin se pohybuje 

v rozhraní 1,2 a 1,4 mil. t za rok. Elektrárna je rozdělena do 4 bloků o výkonu 
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200MW. Ke spalování je používáno pouze černé uhlí z ostravsko-karvinského 

revíru a z několika dolů z Polska. V roku 1993 elektrárna spálila 1300 tun uhlí, kde 

v 60% jednalo se o uhlí odebrané z OKD a 40% z Polska. OKD je největším 

dodavatelem energetického prachu o zrnitosti pohybující se do 20 mm, kalů 

z úpravárenského procesu vytěženého uhlí. Díky čerpání kalů ke spalování do 

elektrárny je vyřešen problém s jejich složitou likvidací. Využívat je jako palivo je 

výhodné z hlediska své cenové úrovně a kvalitativních znaků. Homogenizací paliv 

se směs upraví na výhřevnost 21,5MJ.kg-1, u homogenizovaných paliv se 

popelnatost pohybuje v průměru asi 25%, obsah vody do 10% a prachové složky 

do 30%. Na ročně plánovanou výrobu 3TWh dělá produkce asi 400 000t popílku, 

290 000t je popílek z elektrostatických odlučovačů, 40 000t hrubý popílek 

z výsypek a 80 000 až 100 000t strusky.  

Přehled využívání popílků a strusky v praxi 

Určité druhy popílků a strusek využíváme pro stavební výrobky (maltoviny a jejich 

směsi), jiné se využít nedají a likvidace je prováděna jako u balastní deponie 

v rozdílných prostorách. Tyto odpady lze likvidovat ve formě základky do důlních 

děl činných dolů (pastové hmoty uloženy do závalu porubů, plavená základka, 

nebo příměs do foukané základky), ale taktéž jako deponie do opuštěných důlních 

děl (chodby, jámy, překopy). Využití odpadních hmot za rok 1993 je zřejmá 

z tabulky č. 3. 

 Hub.doly Stav.výroba Drobní 

odběratelé 

Různá 

povrch. 

složiště 

Celkem 

(t) 

EDĚ 191 900 3 600 9 300 65 600 269 800 

ETB 44 300 14 000 - - 78 300 

OZD 10 300 8 200 - 115 500 134 000 

Tabulka č. 3 Využití odpadních hmot – rok 1993 

S přihlédnutím na ekologickou zátěž je nezbytné určit vlastnosti odpadových 

materiálů- mechanické vlastnosti, chemické, mineralopetrografcké, technologické 

aj. [1] 
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4 ZNEČIŠTĚNÍ PŘÍRODY 

Těžba nerostných surovin není možná bez nežádoucích vlivů na prostředí okolo 

nás ať už si to více či méně uvědomujeme, osobně se nás to dotýká, a nikde na 

světě není vytěžení ložiska prováděno takovým způsobem, aby nebylo ve větší či 

menší míře prostředí nepoškozeno. Jakým způsobem a intenzitou bude krajina 

ovlivněna, je závislé na druhu dobývané suroviny, geografii a orografii, 

geografických podmínkách ložiska, soustředění těžebního závodu na územním 

celku a další. Ovlivněny jsou všechny hlavní složky životního prostředí nezbytné 

pro lidský život: vzduch, voda, půda. 

Změny nastávají převážně na úsecích geomorfologie půdního fondu, ovzduší, 

zeleně, hydrologie a dalších biotických částech krajiny. U těžby je zbytnou 

součástí výstavba vlastního těžebního závodu, zařízení k zpracovatelskému 

průmyslu, energetických závodů a další nezbytných zařízení. Součastně s touto 

výstavbou jsou budovány sídliště poskytována pro pracovníky 

těžebních a průmyslových zařízení. To je také důsledek, že přírodní prostředí je ve 

stále větší míře přetvářeno v umělé vytvořené prostředí pracovišť a sídlišť. 

Nezbytné je věnovat vysokou pozornost změnám životního prostředí v oblastech 

zasažených průmyslem. Aby byla možnost určit, jaký podíl dobývání uhlí na 

prostředí má je potřeba provést rozbor vlivů těžby na životní prostředí a krajinu.  

Nejintenzivněji je při těžbě postižena půda, menší měrou voda a v poslední řadě 

vzduch, zcela odlišné vlivy na krajinu má těžba hlubinným způsobem než 

povrchovým. Hlubinné dobývání se projevuje na povrchu dvěma prvky, již 

zmiňovanými odvaly hlušin a poklesem terénu způsobeným poddolováním.  

Odvaly ovlivňují krajinu svým netypickým geomorfologickým útvarem 

v přírodě a svou prašností. I časté poklesy terénu způsobené poddolováním, které 

jsou způsobeny intenzitou a umístěním v reliéfu. Lomové dobývání, na našem 

území při těžbě hnědého uhlí, se také vyznačuje dvěma útvary, výsypkami 

nadložími uhelných slojí a vlastním lomem. Výsypky nadložní sloje jsou totožným 

zdrojem prašnosti jako odvaly u hlubinné těžby, ovšem jejich 

asanace a rekultivace je mnohem jednoduší než u hald. U lomů je ovlivnění 
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přírody způsobeno zejména v období jeho samotného provozu. Po jeho ukončení 

se stává problém dalšího využití k novým hospodářským účelům. 

K nejrozsáhlejším devastacím krajiny dochází u těžení nerostných surovin 

s nezadržitelným technickým pokrokem a vysoké poptávce po surovinách se těžba 

bude stále více orientovat k povrchovému způsobu, který bude směřován 

k hlouběji uloženým ložiskům a stále větší množství odpadu bude ukládáno na 

výsypky a odvaly. I přes výrazný vzestup využití recyklovaných materiálu objem 

odpadních látek pořád poroste. [2, 15]  

Hlubinným dobýváním 

Výrazně ovlivňuje vzhled krajiny a složky životního prostředí, jde převážně o 

zemědělský a lesnický půdní fond. Pokles území způsobí stoupání podzemních 

vod, znehodnocování pedogenických procesů má negativní projev na stavbách, 

inženýrských sítích i dalších povrchových zařízení. Vypouštění slaných důlních 

vod i odpadních vod z úpraven, sedimentačních nádrží do veřejných toků si vybírá 

svou daň. Ovlivnění ovzduší při dobývání je jen v menší míře a to převážně 

vznikem prašnosti při u ukládání odvalového materiálu. Těžební činnost, která 

narušila ekologickou strukturu, snižuje odolnost vůči znečištění z chemických 

hutních závodů a energetiky. Nelze zapomenout na ostatní negativní vlivy, patří 

zde hlučnost, vibrace, otřesy. Nepříznivé vlivy lze vymezit takto: 

 Znečištění vody 

 Zábor půdy 

 Devastace krajiny 

 Škody na objektech vybudovaných na povrchu v blízkém okolí dolu 

Svůj podíl mají také zmíněné poklesy zemského povrchu, ty ovlivňují 

stavební a průmyslové objekty, vodní zdroje, zemědělství, inženýrské 

sítě a komunikace, ale i životní podmínky a celkové přírodní prostředí. K poklesům 

povrchu dochází za přičinění porušení rovnováhy horninového masivu a důsledky 

jsou někdy značné změny na povrchu. Poddolování se projevuje během dlouhé 

doby a určitou měrou cyklicky, tento cyklus poddolování jedná-li se o abiotické 
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působení rozdělit dle Smolíka na tři fáze, jak je možno vidět v uvedené tabulce 

č.4. 

Fáze Druh Složky 

prostředí 

Projevy 

1 Vlivy poddolování Horninový 

masiv, reliéf 

krajiny 

Poklesy, posuny, křivost, 

poměrné vodorovné 

deformace, denivelace, 

nejisté deformace, atd. 

2 Následky vlivů poddolování Krajina a její 

složky 

(antropogení 

sféra, 

pedosféra, 

hydrosféra) 

Zvedání, posouvání, 

sedání, stlačování, 

devastace, degradace, 

zatápění, změna spádu atd. 

3 Odstraňování a zahlazování 

následků poddolování 

Krajina a její 

složky 

Asanace, rekultivace, 

opravy, demolice, 

regenerace, likvidace 

Tabulka č. 4 Fáze cyklu poddolování dle Smolíka 

U hlubinného dobývání dochází nejen k poklesům, ale i k narušení nebo 

znehodnocení povrchu půdy, jde jen o druhotné narušení, ale i tak dost zásadní. 

Zabrání půdy způsobují hlušinové odvaly, odkaliště úpraven zařízení a provozní 

budovy. Aby byly omezeny negativní vlivy na přírodu je snaha hlušiny co nejvíce 

využít k různým účelům. Lze je použít jako materiál: 

 k zakládkám vyrubaných prostor 

 využitelný pro stavebnictví 

 k zahlazení důsledků důlní činnosti na povrchu. 

Dalším důsledkem vlivu hlubinné těžby na prostředí, je jeho devastace, ta vzniká 

přímo: zničením ploch způsobené poklesem půdy, jednak nepřímo: uložením již 

dříve zmiňovaného odpadu při těžbě a úpravě.  
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Lomovým dobýváním  

K poměrně silnému ovlivnění životního prostředí i přírody přispívá lomové 

dobývání užitkových nerostů, díky němu vzniká rozsáhlá devastace povrchu, 

způsobena vlastní těžbou, dále rovněž znečišťováním ovzduší prachovými 

částicemi při povrchových pracích. Nesmíme zapomenout ani na seismické otřesy 

vzniklé trhacími pracemi, hluk a účinky tlakové vlny při odstřelu. Přímá devastace 

biosféry nastává postupně v celé oblasti dobývacího prostoru lomu, včetně 

prostoru vnějších výsypek. Nepřímé vlivy se vyhodnocují mnohem složitějšími 

procesy, důsledky jsou v různých formách znehodnocení až devastace složek 

biosféry. Je třeba brát v úvahu, že samotná povrchová těžba se na 

znehodnocování podílí velmi zřídka, převážnými zdroji znečištění je působení 

emisních zdrojů doprovázeného průmyslu. Biosféra je devastována změnami 

vyvolanými v oblastech horninového prostředí a reliéfu, hydrosféry, 

pedosféry a atmosféry, vlivy na biosféru se projevují jednotně, zřídka můžeme 

prokázat působení jedním činitelem.  

Povýbuchové zplodiny 

K zásadnímu znečištění ovzduší v lomech a jejich blízkém okolí přispívají 

povýbuchové zplodiny, které vznikají při trhacích pracích. Aby došlo k rozpojení 

žádaného množství nerostu, pracuje se stále s větším množstvím výbušnin, kdy 

při výbuchu kromě prachu vznikají i objemy povýbuchových zplodin, ty obsahují 

některé zbytky oxidů kovů – Al2O, K2O, Na2O aj. ale i plynné části produktů. 

Plynné části se skládají z různých složek, vodní páry, oxidu uhličitého (CO2), oxidů 

dusíku (NO, NO2,  N2O4), je také možný vznik metanu (CH4), vodíku H2, sirných 

plynů (SO2 a H2S). Objemy těchto plynných produktů se liší, jejich hodnota se 

v průměru pohybuje od 600 do 950 kg. Množství plynu, které se při trhacích 

pracích vytváří, je závislé na mnoha aspektech: 

 kyslíkové bilanci trhaviny 

 fyzikálně mechanických vlastnostech hornin, v nichž jsou trhací práce 

prováděny  

  hustotě trhaviny a materiálu jejího odpadu a vlhkosti 
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 podmínkách prováděných trhacích prací: průměru a délce vrtů, mezerách 

mezi náložemi, stěnami vrtu, umístění rozbušky, materiálu a vlastnostech 

ucpávky 

K určení doby rozptýlení povýbuchových zplodin vytvořené při hromadných 

otřesech v prostorách lomu, je nezbytností známost množství výbuchových 

zplodin vzniklé výbuchem určitých využívaných trhavin na lomu používané. 

Prováděný výzkum při následných parametrech vrtných a trhacích prací: výška 

řezu 10-15m, průměr vrtu 220-230mm, rozteče mezi vrty 7,5-8,5m, záběr při patě 

stěny od 10 do 12m, podvrtání 3,0-3,5m. Vzniklé mračno prachů a plynu obsahuje 

kromě samotného prachu o koncentracích dosahujících hodnot 300-500mg/m3 i 

další škodlivé látky: oxid uhelnatý s obsahem 0,1% a oxid dusíku 0,02%. Mračno 

prachů a plynů se v průměru do okolí rozptýlí zhruba za 5-30 minut, to je 

samozřejmě závislé na množství použité výbušniny a meteorologických činitelích, 

za předpokladu nepříznivých atmosférických podmínek, dochází k rozptylu 

pomaleji a může také být zdrojem ohrožení nejen v samotné oblasti lomu, ale také 

jeho blízkého okolního prostředí. Po rozptýlení mračna se jednotlivé zplodiny 

výbuchu vydělují z rubaniny během 2 – 15 hodin. Maximální koncentrace CO na 

povrchu rubaniny dosahuje 0,1 – 0,3 %, oxidy dusíku se vyskytují jen stopově. 

[15] 

Hluk  

Při určování negativního vlivu lomového dobývání na krajinu je nutné 

neopomenout krom již zmiňovaných činitelů, také hluk. Hluk vytváří v podstatě 

veškerá zařízení nezbytná pro práci v lomu, největším zdrojem ovšem jsou trhací 

práce.  

Hluk je tvořen jednotlivými operacemi a zařízením, které také vytváří jistou 

hlučnost – šum, je to právě vznik trhacích prací, které nepříjemně zasahují do 

okolního prostředí a to svou silou a rázností. Posouzení škodlivosti hluku na okolí 

závisí na délce a počtu impulzů za jednotku času. V případě impulzů 

postupujících bezprostředně za sebou, sluchový orgán nemá dostatek času 

k vzpamatování, proto jsou následky více nebezpečné než v opačném případě. 
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Ohrožování sluchu se projevuje při hlasitosti hluku nad 90 dB, kdežto nižší hladiny 

hluku vyvolávají pouze psychické a neurovegetativní potíže. Snaha snižovat 

hlučnost strojů a zařízení je prováděna několika způsoby. 

Dobře známé a hojně používané opatření ke snížení hlučnosti na místě 

samotného vzniku použitím tlumičů a zapouzdřením, to brání šířit hluk 

dále a snižuje chvění těles. Poté prostorová tlumení pomocí polohovacích stěn, 

oken, střech, zvukovou izolací stěn, a v neposlední řadě dveřmi. V mnoha 

případech je nezbytné použití několika druhů opatření současně k dosažení 

v daném místě optimálních výsledků. [11, 15]  

4.1 Znečištění ovzduší 

Ovzduší je znečišťováno vypouštěním škodlivých látek do atmosféry, látky poté 

přímo nebo po chemických změnách, popřípadě se sloučením jiných látek 

obsažených ve vzduchu negativně ovlivňují životní prostředí. V tabulce č. 5 

můžeme vidět a porovnat hodnoty složení čistého a znečištěného vzduchu. 

Složka Požadovaný čistý 

vzduch 

Typický znečištěný 

vzduch 

Částečky emisí 10-20 µg.    260-3200 µg.    

Oxid siřičitý 0,001-0,01 ppm 0,02-3,2 ppm 

Oxid uhličitý 300-330 ppm 350-700 ppm 

Oxid uhelnatý 1 ppm 2-300 ppm 

Oxid dusíku 0,001-0,01 ppm 0,30-3,5 ppm 

Uhlovodíky 1 ppm 1-20 ppm 

oxidant 0,01 ppm 0,01-1,0 ppm 

Tabulka č. 5 Hodnoty složení čistého a znečištěného vzduchu 

Nejvýznamnější zdroje znečištění ovzduší 

Energetika  

Do této skupiny patří elektrárny, teplárny, kotelny, výtopny. Jde o největší zdroj 

znečišťování ovzduší. Spalování fosilních paliv do ovzduší uniká celá řada 

sloučenin a škodlivých látek jako CO2, CO, SO2 , NO2, NO, saze, aldehydy, 

uhlovodíky, popel obsahující Si, Na, K, Ca, těžké kovy a další. S ohledem na 

životní prostředí je nejšetrnější spalování zemního plynu.  
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Průmysl  

Největší vliv na prostředí má hlavně průmysl chemický (zpracování ropy, výroba 

celulózy, papíru, hnojiv a celá řada dalších odvětví). Složení emisí poté závisí na 

charakteru výroby. Oproti běžným škodlivinám pak do ovzduší uniká pestrá paleta 

uhlovodíků, halogeny a jejich organické i anorganické sloučeniny, amoniak, těžké 

kovy. [5] 

Prach a jeho zneškodňování  

Největším zdrojem prachu jsou trhací práce, kdy při odstřelu masivu vzniká 

značné množství prachu, to vytváří nad místem výbuchu mrak. Větrem jsou 

unášeny do okolního prostoru lomu, hrubší částice v něm obsaženy sedimentují 

částečně na území lomu a v blízké vzdálenosti lomu, ovšem jemné částice 

obsažené v mraku mohou vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek rozptýlit 

až do velkých vzdáleností. Příklad rychlost vzduchu se pohybuje okolo 26 m za 

minutu poté je unášeno vzduchem od místa výbuchu 75% zplodin, které se 

postupně usazují v závislosti na velikosti prachové částice. Prachová částice o 

velikosti pod 5µm se prakticky neusazují. Nešťastnou skutečností je, že 

neexistující prostředky k omezení vzniku prachu při trhacích pracích. 

Jednoznačně můžeme říci, že v současnosti neexistují žádné vhodné a použitelné 

metody k omezení vznikajícího prachu při trhacích pracích. Vrtné práce 

prováděné zpravidla okolí lomu natolik neohrožuje, jelikož primární vrty bývají 

vybaveny speciálními zařízeními, ty vytvářený prach zachytávají a následně 

zneškodňují, u druhotných vrtů je jen lokální ohrožení to má větší význam pro 

vrtače a lidi pracující v bezprostředním okolí. [15] 

Dalším zdrojem prašnosti je povrchová doprava vytěžené suroviny, kdy 

důsledkem vyšších rychlostí dopravního prostředku, v němž je surovina 

převážena i působením povětrnostních podmínek způsobující úlety prachu, těm je 

zabraňováno smáčením rubaniny není-li již tak učiněno předem. Také víření 

prachu z lomových stěn a řezů má svůj vliv, jsou proto prováděna opatření 

postřikem různými roztoky. Po době zkoumání byla zvolena živočišná emulze, ta 
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vyhovuje jednak z ekonomických také i z technických hledisek. Hlavní zásady 

k snížení míry znečištění je možné zaměřit na tyto okolnosti: 

 změna výrobního procesu 

 řízení procesu  

 změna použité suroviny nebo paliva 

 zachycení nečistot 

 rozklad nečistot 

 snížením obsahu nečistoty v surovině či palivu 

Abychom alespoň částečně ovzduší tolik nezatěžovali, vypouštěním škodlivin 

používáme různá zařízení na jeho ochranu. Zařízení jsou konstruována na 

konkrétní škodliviny, určitý objemový nebo hmotnostní průtok a na určitý 

tlak a teplotu. Odlučovače lze rozdělit do několika skupin: mechanické suché, 

mechanické mokré, filtry, elektroodlučovače.  

Mezi mechanické suché patří: 

 usazovací komory 

 setrvačné – žaluziové 

 vírové – cyklóny 

 cyklónové s intenzifikací 

mechanické mokré odlučovače: 

 vírové  

 sprchové 

 pěnové 

 rotační 

 proudové 

 setrvačné 

elektroodlučovače: 

 mokré rourové 

 suché rourové 
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 suché komorové 

filtry: 

 se zpětným proplachem  

 jet – pulse 

Každé zařízení odlučovače je konstrukčně sestrojeno z pěti základních částí 

zobrazené na obrázku č. 2 v příloze PI. 

 vstupní hrdlo nebo komora 

 vlastní pracovní komora, ve které probíhá odlučování 

 vstupní hrdlo nebo komora na odvod vzduchu (už zbaveny škodlivin) 

 sběrná komora pro odloučené škodliviny nebo látky (kalové nádrže, 

výsypka, usazovací nadrž, sběrná nádrž) 

 zařízení na odvod odloučených škodlivin nebo látek, do kterých přešli 

škodliviny.  

V první řadě je odstranění tuhých nebo kapalných částí z prouděného vzduchu ke 

stěnám odlučovače do sběrného prostoru popřípadě na usazovací plochy 

v prostorách odlučovače, sběrače. Příměsi jsou v této fázi odlučovány pomocí 

různých fyzikálních sil a principů, jde o působení síly gravitační, setrvačné, 

odstředivé, elektrostatické, difuze a nebo řady jiných. Pro odvedení plynu je 

používána mimo působení fyzikálních sil a principů také další řada jevů koagulace, 

smáčivost, termoforéze nebo v některých případech i ultrazvukové či 

elektromagnetické pole. Ve druhé fázi je potřeba škodliviny u odlučovací plochy 

odvést do sběrného prostoru. Při použití suchého odlučování nejčastěji využívaný 

proud nosného plynu, tím je plyn v blízkosti stěny v mezní vrstvě proudění 

odváděn do sběrné nádrže a mechanickými způsoby odstraňovány. V případě 

použití mokrého způsobu bývají sběrné nádrže odlučovače splachovány 

vodou, u elektrostatických odlučovačů a filtrování, je prach v první řadě 

zachytáván na odlučovací ploše různých intervalech je odváděna do sběrného 

prostoru. Dle zvoleného způsobu odlučování škodlivin jsou fáze složeny z jedné 

nebo více částí, v závěrečné fázi je prach zachycován do sběrače a odváděn do 

odlučovače, kde je zbaven škodlivin. Proces může být vykonáván diskontinuálně, 
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kontinuálně či jednorázově prováděn manuálně nebo automaticky. Automatické 

oddělení je vykonáváno hydraulicky, pneumaticky, mechanicky. Při odlučování 

působí i řada nepříznivých vlivů turbulence proudění, adhezivní vlastnosti 

prachu a stěny způsobují při odlučování, že proces odlučování není možnost 

jednoznačně analyticky vystihnout. [5] 

Mechanismy omezující emise tuhých a kapalných znečišťujících látek 

Snižování emisí vypouštěných do ovzduší, omezí jejich vliv na životní 

prostředí a to lze rozdělit na tři způsoby: 

 omezením vzniku škodlivin přímo u zdroje vzniku 

 zachycením škodlivin  

 zvoleným vhodným způsobem vypouštění emisí s cílem zabezpečit 

nejmenší rozlet škodlivin  

Odstraňování látek znečišťující ovzduší probíhají ve zmíněných odlučovacích 

zařízeních. Ve většině technologických procesů jde o ovzduší znečištěné 

prachem a plynnými látkami. V určitých případech převahu může získat prach 

nebo plyny proto čistící zařízení dělíme: 

 zařízení zachytávající tuhé disperzní látky (odlučovače, odprašovače) 

 zařízení k zachytávání kapalin (par) 

 zařízení redukující emise 

 kombinovaná zařízení redukující plynné a tuhé látky součastně. [5] 

4.2 Znečištění vody 

Voda je nerozšířenější látka na Zemi, jde o nejzákladnější složku životního 

prostředí. K těžení a úpravě surovin potřebnou součástí. Proto čistota 

podzemních a povrchových vod je velkou části ovlivněna únikem toxických látek 

z důlních vod a odpadní vody z odkališť úpraven. Těžební průmysl produkuje 

velké množství odpadních důlních vod, znečištění vody je tak rozsáhlé, že není 

možné tyto vody bez předběžné úpravy dále hned využít. Dojde-li k vypuštění 

těchto vod do vodních toků je ohrožena nejen flóra ale také fauna. Zmírněné 

znečištění vodních toků důlními odpadními vodami lze omezit: 
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  předcházením vzniku 

 vypouštěním v omezeném množství 

  úpravou důlních vod. 

Největší část spotřeby vodního zdroje je v úpravnictví a tím také jeho vysoké 

znečištění pevnými částečkami a použitými chemickými činidly. Možná použitelná 

opatření k ochraně vodních zdrojů před znečištěním: 

 možnosti v technologických postupech úpravy uhlí, které umožňují nižší 

spotřeby kvalitní čisté vody vzhledem ke zpracovávané surovině 

 využívání minimálního množství chemických činidel 

 použití účinnějších flokulačních a koagulačních přísad 

 zavedení recirkulace vody. 

Vodní zdroje je možné čistit a zpracovávat různými metodami, díky tomu lze opět 

vodní zdroje využívat. Základní procesy v technologii úpravy vody a čištění 

odpadních vod můžeme rozdělit do tří skupin fyzikální a fyzikálně-chemické, 

chemické, biologické. [5]  

Mezi fyzikální a fyzikálně-chemické metody patří: 

 sedimentace 

 flotace 

 filtrace 

 cedění 

 extrakce 

 adsorpce 

 membránové procesy 

 iontová výměna 

 odplyňování 

 radiačně- chemické procesy 

 destilace 
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chemické 

 oxidace 

 redukce 

 srážení 

 spalování 

 neutralizace 

biologické 

 anaerobní 

 aerobní. 

Na schématu je možné vidět procesy v technologii úpravy a čištění odpadních vod 

obrázek č. 3 v příloze PI. [5] 

4.3 Znečištění půdy 

Ochrana půdního fondu je stanovena přímo zákonem. Ten pomáhá k dodržování 

ochrany a snižování rozlohy znečištění. Ve většině případů je znehodnocování 

půdního fondu způsobeno jejím záborem. [4]  

Zábor půdy 

Při těžbě nedochází jen k poklesům, ale také k narušování ploch půdy. Zábor půdy 

způsobují převážně hlušinové odvaly, odkaliště, provozní budovy a zařízení. Další 

vlivy jsou působení trhacích prací na okolí, otřesy způsobeny trhacími 

pracemi a také velmi zásadní sesuvy půdy. 

Otřesy způsobeny trhacími pracemi 

Ohrožují silnice, dálnice a inženýrské objekty nejrůznějších druhů, železniční tratě, 

vodovody, ropovody, také přehrady vodních toků a celá řada dalších. Seismické 

projevy ohrožují nejen zmíněné objekty, ale i svahy lomových řezů, okraje 

v lomech a podzemní díla. [15] 
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Sesuvy půdy 

Pohyby na svazích a jejich sesuvy. Jedná se o pohyby povrchové části zemské 

kůry, při nichž dochází k pohybu hornin z vyšší pozice do nižší a jsou doprovázeny 

výraznou modelací reliéfu. Pohyby na svazích a sesuvy mohou být různého 

charakteru v plošném rozsahu i v rychlosti procesu.  

Rozdělení několika typů svahových pohybů: 

 plošné povrchové sesuvy 

 suťové proudy (mury) 

 proudové sesuvy 

 svahové pohyby vzniklé vytlačováním měkkých hornin podloží 

Sesuvy se skládají z těchto částí – odlučné oblasti tzv. místa kde se horniny 

začínají pohybovat, čelní oblast tzv. části svahového pohybu, kde je nahromaděný 

materiál, a splazu tzv. části sesuvu mezi odlučnou oblastí a čelem sesuvu.  

Nejlepší ochrana před hrozbou rozsáhlého sesuvu půdy je jejich předvídání ve 

předem vytypovaných oblastech s obtížnou geologickou stavbou a monitorování 

oblastí se zvýšeným výskytem aktivních sesuvů. Lze zvolit taková opatření, která 

sesuvům nezabrání, ale omezí jejich následky a dopady. Jde o kontrolu vodního 

režimu, ta zabrání erozi na povrchu a hromadění vody v podzemních prostorách, 

terasovitým zmírněním svahu, opěrnými betonovými zdmi a zábranami na čele 

sesuvů. Převážná část sesuvů je zapříčiněna přírodními vlivy, ovšem v dnešní 

době je stále větší množství sesuvu způsobena lidskou činností. Příkladem velká 

zástavba na nevhodném místě činí nadměrný tlak na svahy a rozsáhlé 

přeskupování zeminy vede k vážným následkům. [17] 

5 VLIV TĚŽEBNÍHO PRŮMYSLU NA LIDSKÉ ZDRAVÍ 

Těžební průmysl neovlivňuje jen přírodní prostředí, v němž žijeme, ale i lidské 

zdraví. Příkladem můžeme uvést těžbu a drcení kameniva v lomu ta přináší řadu 

negativních ovlivnění na lidské zdraví, jedná se o vlivu prachu, otřesů, hluku, 

apod. Tyto vlivy působí na jednotlivce individuálně, jinak bude působit na mladého 

zdravého člověka, děti různého věku, těhotné ženy a zcela jinak na zdraví staršího 
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člověku trpícího nemocemi. U lidí s výskytem onemocnění srdce a plic může 

zvýšení prašnosti znamenat značné komplikace s jeho zdravotním stavem i 

zhoršením stavu nemoci. Dochází- li k působení těchto vlivů po delší dobu, je 

zhoršován celkový zdravotní stav, čímž je kvalita života oslabena a to je 

nepřípustné. Největší poškození lidského organismu je způsobeno prachem. [16] 

Působení prachu na člověka 

Prach je možné rozdělit na dva druhy: toxický a bez toxického účinku. Netoxické 

prachy mohou mít různý účinek: 

 převážně fibrogenní - tyto složky převažují v hornictví, slévárenství, lomech, 

průmyslu zpracování kamene a řadě dalších průmyslových odvětví kde 

surovinou je hornina 

 možný fibrogenní - výskyt fibrogenní složky je pravděpodobný. V případě 

obsahu fibrogenní látky je prach považován s fibrogenním účinkem 

 převážně nespecifický - bez výrazného biologického účinku 

 převážně dráždivý - jde o prach minerální, textilní, živočišný, rostlinný 

 karcinogenní, alergizující, infekční - s karcinogenními účinky mohou 

způsobit svou chemickou podstatou nádorová onemocnění, infekční prach 

obsahuje choroboplodné zárodky, alergizující účinky má např. prach 

moučný nebo prach některých dřev. 

Onemocnění 

Fibrogenní prach může vyvolat tvorbu plicních fibróz, charakterizovaných tvorbou 

vaziva v plicích – silikóza, při působení kamenouhelného prachu a z části 

křemenného prachu vzniká uhlokopská pneumokonióza. 

Silikóza plic 

Diagnóza: charakteristikou silikózy jsou silikotické uzlíky, které je možné vidět pod 

mikroskopem, jsou tvořeny vrstvou kolagenních vláken cibulovitě obsahující 

makrofágy s krystaly křemene. Silikózu je možné rozdělit na tři skupiny: 
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 silikóza plic prostá, kde je rozhodujícím faktorem nález drobných 

okrouhlých zastínění na rtg plic v průměru o velikosti 1,5mm až 1cm, 

 silikóza plic komplikovaná, rozvinuté onemocnění na skiagramu plic 

zastínění větší než 10mm, dušnost namáhavá později i klidová, 

 silikotuberkulóza, jde o kombinaci silikózy plic a plicní tuberkulózy, u osob 

se silikózou vzniká častěji. 

Uhlokopská pneumokonióza 

Diagnóza: je stejná jako u zmiňované silikózy plic. [9]   

 

6 MOŽNOSTI OBNOVENÍ POŠKOZENÝCH OBLASTÍ 

TĚŽBOU A ÚPRAVOU 

V oblasti kde dojde k ukončení báňské činnosti, se v první řadě, bude provádět 

likvidace dolu. Pro způsob technické likvidaci dolu je nezbytné vycházet 

z hydrogeologických a geomechanických poměrů, morfologie a geologie širšího 

okolí, důlně- geologických podmínek lokality ložiska, způsobu otvírky, uplatnění 

dobývacích metod, situování báňské kapacity v krajině. Technické řešení likvidace 

dolu má za úkol odstranění nebo minimalizaci rizik, která vznikají s opuštěním 

lokality, převážně zdravotního, ekologického a bezpečnostního charakteru 

převážně: 

 porušení stability ústí hlavních důlních děl 

 náhlých poklesů terénu ztrátou stability původních hornin důsledkem 

zavalení důlního prostoru, opuštěných důlních děl, v blízkosti povrchu 

 kontaminací důlních vod pohybujících se v důlních prostorách  

 výstupy důlních plynů z podzemí s nebezpečím nahromadění v 

podzemních stavebních objektech. 

U likvidace dolu musí organizace: 

 zabezpečit sousední ložiska 

 provést nezbytná opatření na ochranu důlních děl sousedících dolů 
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 vypořádat hospodárné využití zásob, zabezpečit nevyužitou část ložiska 

 přijmout opatření na ochranu životního prostředí a další využití plochy po 

ukončení činnosti. 

Vypracovaný plán likvidace musí obsahovat všechny nezbytné práce k bezpečné 

likvidaci dolu jako provozního celku. Určí technický stav likvidace, použití 

technologií a zařízení, prostředků a opatření k bezpečnosti, ochraně životního 

prostředí.  

Způsob technické likvidace 

Technické řešení likvidace dolu je specifické, vycházejí z morfologie, 

hydrogeologických poměrů lokality, oblastí, důlně geologických podmínek ložiska, 

situování báňské kapacity v oblasti. Likvidaci hlubinného dolu, hlavních důlních děl 

je nutno posuzovat z pohledu trvalého řešení území. Navržená technická řešení 

musí zajistit:  

 fyzickou likvidaci 

 odstranit nebo přinejmenším minimalizovat všechna rizika spojená 

s opuštěním lokality, převážně z ekologického, 

bezpečnostního a zdravotního hlediska 

 zahladit následky dobývací činnosti jako: vypořádáním důlních škod, 

sanaci a rekultivaci území. 

Zatopení hlubinného dolu 

Jedná se o výjimečný způsob likvidace, spočívající v uzavření dolu a zabránění 

vstupu do těchto prostor a dolu působení přírodních sil, kdy bude docházet 

k zaplavení volných prostor vodou. V dnešní době jsou způsoby a metody 

likvidace resp. se jedná o konzervace dolů prováděna dvěma způsoby: 

 „mokrá konzervace“ formou zaplavení důlních děl a uzavírkou jam 

betonovým poklopem 

 likvidací jam a otvírkových štol zasypáním, ostatní jsou nelikvidována, 

zavalena a zatopena vodou. 
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Nezpevněný zásyp 

Podle vyhlášky báňského úřadu č. 52/1997 Sb. je možné od roku 1.4.2000 pro 

likvidaci důlních děl využít nezpevněný zásypový materiál na základě znaleckého 

posudku. K likvidaci je používán zásypový materiál s maximální zrnitostí do 80mm. 

Likvidace je ukončena osazením ústí jámy uzavírajícím železobetonovým 

ohlubňovým  povalem dimenzovaným na rovnoměrné zatížení. Jáma je 

likvidována nezpevněným zásypem. Spolehlivost při dodržení technologických 

postupů bývá vysoká a zajišťuje bezpečné uzavření a eliminaci nepříznivého vlivu 

jámy na povrch.  

Zpevněný zásyp 

Jde o univerzální metodu technické likvidace, je nejsložitějším způsobem likvidace 

z důvodu aspektů technologie a požadavků na materiály základky. Podmínka 

likvidace je: 

 provedení hodnocení hydrogeologických, důlně-technických, geologických 

podmínek lokality  

 určení druhu nerozplavitelných materiálů technických vlastností 

odpovídajících určenému použití a geotechnickým podmínkám 

likvidovaných důlních děl. 

Prováděna je od nejhlubších horizontů postupně k povrchu a to zaplněním 

horizontálních děl a volných důlních prostor hydraulickou nerozplavitelnou 

základkovou směsí. Postupně prováděnou likvidací je možné sledovat kvalitu 

vypouštěných vod, důlní díla jsou pravidelně kontrolována a větrána. 

Kombinace zpevněného a nezpevněného zásypu 

 Také u některých jam je možné použít k likvidaci kombinaci 

zpevněného a nezpevněného zásypu, důvody mohou být ve stávajícím stavu 

jámy, vybavení jámy a možnosti strojní dopravy. Při tomto způsobu je část jámy 

likvidována zpevněným zásypem a část nezpevněným. Zpevněný zásyp je 

používán při přechodu patrových chodeb s možností bezpečného zajištění dále 

provozujících návazných děl. [8] 
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Rekultivační práce 

Následkem dlouhotrvající vlivů důlní činností víceslojových ložisek postupováním 

do větších hloubek docházelo v minulosti ke značným škodám na komunikacích, 

budovách, podzemních i nadzemních vedení energetických a vodohospodářských. 

Dalším problémem je dlouholeté ovlivnění životního prostředí. Prováděné práce 

jsou spojeny s uvedením pozemků zasažených hornickou činností do stavu, který 

odpovídá požadavkům na vytvoření fungující krajiny. Rekultivační zásahy mají ve 

většině případů dlouhotrvající efekt. Ještě před probíhající rekultivační prací musí 

být předem jasné, jak bude krajina po skončení těchto prací využívána. Právě 

prováděná rekultivace se může lišit v tom, jak bude v budoucnu území využívána. 

Většina rekultivačních prací se neobejde bez dvou fází: 

Úvodem je třeba odstranit poškozenou zeleň a horní vrstvu půdy, ta je následně 

vrácena na své místo po dokončené modelaci krajiny jde o tzv. technickou část.  

Druhá fáze rekultivace je zatravnění, výsadba stromů a keřů péče o ně 

v následujících několika letech. Teprve v pozdější době je zeleň nechána 

přirozenému vývoji bez jakéhokoliv lidského zásahu, jde o tzv. biologickou fázi. 

Vedené diskuze o nejvhodnějším řešení, jak do míst zdevastovaných lidskou 

činností vrátit zpět přírodě dřívější život jsou nejméně od sedmdesátých let 20. 

století. Jedni tvrdí, že příroda by měla být ponechána svému osudu a s následky 

by se měla vyrovnat sama, tak jako v případě oblasti ukrajinského Černobylu, kde 

je radiace stále do určité míry přítomná, fauna a flóra zde vytvořila unikátní 

ekosystém. Taktéž těžební činnost umožnila vzniku mnoha míst, která jsou 

z biologického hlediska velmi cenná. Bezodtoké poklesy půdy mohly dát vzniku 

močálům a jezerům, které umožnily rozšíření rostlinné a živočišné druhy mizející 

z osídlených oblastí. Největším příkladem úspěšně provedené rekultivace 

prováděné na našem území v oblasti ostravsko-karvinského revíru je Darkovské 

moře. Jde se o lokalitu o rozloze téměř 150 ha, kdy technická rekultivace byla 

prováděna dlouhých 13 let, následná biologická rekultivace bude probíhat dalších 

5 let do roku 2014. Při této úpravě území bylo přemístěno více než 5 milionů metrů 

krychlových hlušin, finanční odhad prováděné obnovy území je vyčíslen na 630 
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milionů korun. Prováděná rekultivace již v dnešní době plní zcela svůj účel 

postupně se sem vrací přírodní prostředí a také lidé. [12, 13] 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí jsem 

se zaměřila na oblasti spojené s těžební činností a jejími vlivy na přírodu. Ale také 

jsme popsala vliv na lidské zdraví a možnosti obnovy poškozených oblastí. 

Vlivy těžkého průmyslu jsou v dnešní době natolik aktuální a rozsáhlý problém, že 

umožňuje vypracování celé řady šetření a studií. 

Tato práce tedy pojednává o základních problémech dnešního moderního světa, 

který je vystaven řadě škodlivých vlivů na životní prostředí lidskou prací spojenou 

se získáváním přírodních zdrojů. 
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PŘÍLOHA P I: OBRÁZKY A SCHÉMATA 

 

Obrázek č. 1 Petřkovická 
(Landecká) venuše, 
vrch Landek, Ostrava - Petřkovice 
hematit, výška 4,6 cm 
gravettien - střední fáze mladšího 
paleolitu 
(přibližně 25.000 let) 
(Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno) 
 

 

Obrázek č. 2 Typy odlučovacích zařízení 1 – elektroodlučovač, 2 – žaluziový odlučovač, 3 – cyklonový 
odlučovač, 4 – kapsový filtr, 5 – Gruber (vlhký odlučovač) 

 



 

 

 

Obrázek č. 3 Procesy technologií úpravy voda čištění odpadních vod 


