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Anotace 

Diplomová práce se v úvodu teoretické části věnuje popisu technologického procesu 

výroby certifikovaného stavebního výrobku „Aditivovaný granulát do výsypek 

povrchových dolů, pro násypy a zásypy“ výrobce United Energy, a.s., který produkuje jeho 

provozovna Teplárna Komořany při výrobě tepla a elektrické energie mísením pozůstatků 

fluidního spalování hnědého uhlí, biomasy a vápence s vodou. Dále se práce v této části 

zabývá kvalitativními požadavky na aditivovaný granulát jako stavební výrobek ve smyslu 

příslušných platných českých právních předpisů, způsoby nakládání s ním a jeho 

využitelností pro zahlazování důlní činnosti, případně pro úpravu terénů v zájmové oblasti 

Most – Komořany. V praktické části se pak diplomová práce zaměřuje na posouzení vlivu 

uložení aditivovaného granulátu na vodní prostředí v zájmové oblasti Most-Komořany, a to 

prostřednictvím interpretace analýz vzorků aditivovaného granulátu odebraných při jeho 

výrobě a analýz vzorků povrchových vod odebraných v zájmové oblasti Most-Komořany, 

respektive v blízkosti místa ukládání aditivovaného granulátu. 
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Annotation 

Theoretical part of diploma thesis describes technology of production process of certified 

construction product of United Energy (UE). Product is called "dope granulation product 

for dump and hopper in strip mines" and is manufactured by Heat plant Komořany 

(UE business unit) by mixing waste of fluid combustion of bovey coal with biomass, lime 

stone and water. Thesis also examines qualitative requirements on doped granulation 

product in regard of Czech Republic legislation. Further, this part of thesis deals with its 

usage for effacing of mining operations and landscaping in region of Most-Komořany. 

Practical part of thesis assesses influence of above product imposition on water ecosystem 

in above-cited area for which analysis of both, Samples of product and water in place of 

lodgment, have served.  
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Seznam zkratek 

ČSN Československá (Česká) státní norma 

EN Evropská norma - systémová náhrada českých technických norem 

novými evropskými normami (EN) 

ES Evropská společenství, popřípadě Evropské společenství 

EU Evropská unie 

K Vysokotlaký parní kotel s prvky fluidní technologie 

KY I, KY II Komořany I, Komořany II 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

SOP Normalizovaná zkušební metoda (Standard Operation Procedure) 

TKY Teplárna Komořany 

VEP Vedlejší energetické produkty (je totožné s „vedlejší produkty 

energetiky“) 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Povrchová těžba hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi, a to zejména 

na území okresů Most, Chomutov a Teplice, je již řadu desetiletí neodmyslitelně spojena 

s provozem tamních energetických výroben, které při výrobě elektrické energie a tepla 

spalují palivo vytěžené právě z této uhlonosné pánve. Je bezesporu velmi pozitivní, 

že zejména v posledních letech některé metody následné rekultivace těžbou postižených 

lokalit již masivně využívají materiály, které vznikají dalším zpracováním pevných 

pozůstatků z procesu spalování hnědého uhlí ve zdejších energetických výrobnách. Jde 

v principu o výrobek, který vzniká zamícháním popílků s přídavkem určitého množství 

vody ve speciálním zařízení. Vzniklý materiál je pak sypký až granulovaný, při transportu 

ani po uložení nepráší a díky chemickým změnám na povrchu zrn se z něj při styku 

s vodou uvolňuje (vyluhuje) jen velmi málo škodlivin. Tyto materiály jsou veřejnosti 

známější pod názvem aglomerát či stabilizát.
70

 

Takový procesně uzavřený technologický kruh, kdy je z lokality vytěžená 

energetická surovina upravena pro potřeby energetické výrobny, následně využita při 

přeměně energií v rámci výroby elektrické energie a tepla a nakonec je ve formě materiálu 

vyrobeného z jejích nespálených částic vrácena do lokality postižené povrchovou těžbou 

původní suroviny, se zdá být naprosto ideální. Bohužel však takto povrchně nelze na tento 

zdánlivě ideální cyklus nahlížet. Každé hnědé uhlí, tedy nejen to z výše zmíněných území, 

totiž obsahuje mnoho příměsí
62

, z nichž některé se do prostředí prokazatelně uvolňují již 

při jeho spalování a další se mohou za určitých podmínek ve zvýšené a životnímu prostředí 

škodlivé koncentraci uvolňovat i z materiálu, který byl z pozůstatků spalování daného 

uhlí
39

 vyroben a v rámci rekultivační činnosti uložen zpět do původního prostředí. Proto je 

třeba v zájmu ochrany kvality životního prostředí zajistit to, aby jistě chvályhodná snaha 

o zpětné použití materiálů ze spalovacích procesů v rekultivací dotčeném prostředí spíše 

neškodila, tj. aby tyto materiály splňovaly předepsané kvalitativní požadavky a uplatňovaly 

se pouze tam, kde je to s ohledem na jejich vlastnosti vhodné a kde nehrozí negativní 

ovlivnění již jednou postiženého území. 

Jedním z materiálů z výše zmíněné „skupiny aglomerátů“ je i certifikovaný 

stavební výrobek „Aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů, pro násypy 
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a zásypy“ výrobce United Energy, a.s. Tento granulát vyrábí konkrétně kombinovaná 

výrobna tepla a elektřiny s názvem provozovny Teplárna Komořany mísením pevných 

zbytků fluidního spalování hnědého uhlí ve vysokotlakých parních kotlích s vodou. 

Produkt je v posledních třech letech, mimo jiné, používán při terénních úpravách vnitřní 

výsypky bývalého dolu Hedvika v oblasti Most-Komořany a mým hlavním záměrem 

v rámci této diplomové práce je níže naznačeným způsobem zjistit a vyhodnotit, jak jeho 

ukládání ovlivňuje životní prostředí. 

Vzhledem k určenému rozsahu, účelu diplomové práce i k omezením daným mou 

vlastní odborností, jsem se pochopitelně ani nepokusil obsáhnout otázku daného životního 

prostředí komplexně, protože takové pojetí by pravděpodobně zcela znemožnilo můj 

vlastní praktický příspěvek k práci a výsledkem by byl nakonec pouhý soubor odkazů 

na díla příslušných odborníků. V rámci tématu jsem proto zvolil relativně úzké zaměření 

na problematiku ovlivnění vodního prostředí určitými přesně specifikovanými a tedy 

i kontrolovatelnými vlastnostmi granulátu, přičemž vlastní zpracování tématu považuji 

za vhodnou možnost uplatnit teoretické vědomosti získané v rámci studia v oboru 

zaměřeném na zpracování a zneškodňování odpadů a zejména osobní zkušenosti z vlastní 

více než dvacetileté odborné praxe z provozování technologií právě té energetické 

výrobny, která diskutovaný aditivovaný granulát vyrábí. 

Zkoumané vybrané vlastnosti aditivovaného granulátu jsou determinovány 

vlastnostmi surovin použitých při jeho výrobě, tj. vlastnostmi vody, nespálených částic 

použitého paliva, jejichž množství a složení závisí zejména na objemu v palivu obsažených 

popelovin a balastních příměsí
39

, sorbentu a druhu a účinnosti užité technologie spalování. 

V úvodu vlastní diplomové práci proto považuji za nezbytné uvést kvalitativní parametry 

těchto surovin, technologii spalování paliva a zpracování jeho pozůstatků, dále pak 

vysvětlit příčiny omezení retenčních schopnosti zařízení zadržujícího tyto pozůstatky 

a důvody využití převážné části jejich produkce pro sanační práce důlních děl. V dalších 

částech práce prezentuji kvalitativní požadavky pro aditivovaný granulát jako stavební 

výrobek používaný v zájmové oblasti jako materiál pro údržbu a rekultivaci důlních děl, 

metodiku kontroly kvality.  

V poslední, experimentální části diplomové práce prezentuji metodiku pro 

vzorkování technologických médií a produktů v teplárně Komořany, postup a výsledky 
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ověření vyluhovatelnosti aditivovaného granulátu, stanovení prvků, které se z granulátu 

vyluhují za určitých předem definovaných podmínek, a zkoušení vzorků povrchové vody 

opakovaně odebraných z lagun srážkové vody, které svou polohou těsně přiléhají k vnitřní 

výsypce bývalého dolu Hedvika. Získané výsledky nakonec sumarizuji a vyhodnotím tak, 

abych mohl odpovědět na otázku, jestli je aditivovaný granulát v zájmové oblasti 

Most-Komořany natolik chemicky stálý, že při opakovaném styku se srážkovou vodou 

nedojde k vymývání jednotlivých prvků do podloží výsypek nebo splavením z povrchu do 

přilehlých povrchových vod a tím k ohrožení jedné ze složek životního prostředí. V tomto 

případě budu simulovat stav, kdy je granulát umístěn do výsypky a zároveň není dokončen 

překryv ornou půdou před zahájením finální lesnické rekultivace. 

Hlavní cíle diplomové práce jsou: 

 Popis technologických procesů při výrobě aditivovaného granulátu v teplárně 

Komořany. 

 Objasnit kvalitativní požadavky pro aditivovaný granulát (stavební výrobek) 

a vysvětlit metody a postupy používané při zajištění kvalitativních ukazatelů 

toho výrobku. 

 Uvést příklad použití aditivovaného granulátu při zahlazování důlní činnosti 

v okrese Most. 

 Posoudit vliv ukládaného stavebního výrobku na vodní prostředí v oblasti 

Most-Komořany. 
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2 PROCES VÝROBY AGLOMERÁTU V UNITED ENERGY, A.S. 

Jak jsem již zmínil v úvodu této práce, aglomerát výrobce United Energy, a.s. je 

certifikovaným stavebním výrobkem s názvem „Aditivovaný granulát do výsypek 

povrchových dolů, pro násypy a zásypy“ vyráběným kombinovanou výrobnou tepelné 

a elektrické energie Teplárna Komořany (TKY). Teplo vyrobené v TKY je prostřednictvím 

soustav centralizovaného zásobování teplem distribuováno odběrným místům lokalit Most, 

Litvínov a přilehlé průmyslové oblasti. Vyrobená elektrická energie jednak pokrývá vlastní 

spotřebu zdroje tepla a elektřiny, popř. je podle potřeby vyvedena výstupními elektrickými 

vedeními o napětí 110 kV do elektrizační soustavy České republiky, popř. výstupními 

elektrickými vedeními o napětí 35 kV do elektrizační soustavy povrchových dolů. 

Instalovaný výkon výrobny je 239 MWe a 509 MWt.
58

 V posledních pěti letech bylo ve 

výrobně vyrobeno a do České elektrizační soustavy dodáno více než 3 000 000 MWh, do 

soustav centralizovaného zásobování teplem pak dodáno více než 12 000 000 GJ pro 

cca třicet čtyři tisíc domácností v Mostě a Litvínově, přičemž se při této výrobě elektrické 

energie a tepla spotřebovalo téměř 4 000 000 t hnědého uhlí a z převážné části pevných 

pozůstatků po jeho spálení vyprodukovalo více než 1 000 000 t
76

 aditivovaného granulátu. 

Pro bližší vysvětlení technologického procesu výroby aditivovaného granulátu 

v TKY považuji za důležité stručně popsat nebo vysvětlit v následujících kapitolách 

zejména níže uvedené: 

 Vstupní materiály, které ovlivňují složení granulátu. 

 Místo a proces vzniku pevné složky granulátu. 

 Způsob zachycování, dočasného skladování a odvodu pevné složky 

granulátu ke zpracování. 

 Proces výroby granulátu. 

 Způsoby odvádění hotového granulátu. 

2.1 Vstupní materiály ovlivňující parametry aditivovaného granulátu 

Energetickým palivem pro fluidní kotle v TKY je v současné době směs 

hnědého uhlí od různých dodavatelů, která pochází převážně z těžby v severočeské 

hnědouhelné pánvi s různými kvalitativními parametry s nejvýše 20 % podílem biomasy 
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v podobě dřevní štěpky nebo pelet. Rozhodující kvalitativní parametry používaného 

energetického paliva uvádím v tabulkách 1 až 3. 

Tabulka 1: Kvalitativní parametry hnědého uhlí pro kotle KY I, II
57 

Parametr Jednotka Hodnota 

Výhřevnost MJ/kg 9,5 – 15,0 

Obsah popela % hm. 44 

Obsah vody % hm. 25 – 28,5 

Maximální měrná sirnatost % hm. 1,07 – 2,02 

Zrnitost Mm 0 – 20 

Frakce nad 30 mm % hm. 10 

Tabulka 2: Kvalitativní parametry biomasy kategorie S1 pro kotle KY I, II
38

 

Parametr Jednotka Hodnota 

Výhřevnost MJ/kg min. 15,0 

Obsah popela % hm. max. 20,0 

Obsah vody % hm. max. 18,0 

Obsah chlóru v sušině % hm. max. 0,2 

Rozměry pelet 85 % v dodávce mm průměr 6,0 – 12,0 

Rozměry pelet 85 % v dodávce mm délka 10,0 – 30,0 

Podíl prachové složky pod 1 mm % hm. max. 15 

Tabulka 3: Kvalitativní parametry biomasy kategorie S2 pro kotle KY I, II
38

 

Parametr Jednotka Hodnota 

Výhřevnost MJ/kg 7,0 – 14,0 

Obsah popela % hm. max. 5,0 

Obsah vody % hm. max. 50,0 

Obsah chlóru v sušině % hm. max. 0,1 

Rozměry štěpky 90 % v dodávce mm 40×40×50 

Rozměry štěpky 10 % v dodávce mm více než 40×40×50 

Protože použitá směs paliv významně ovlivňuje kvalitativní ukazatele jejich 

nespálených částic a následně tedy nutně kvalitu z nich vyráběného granulátu, a vzhledem 

k průběžně měnící se kvalitě jeho složek (uhlí, biomasy) na vstupu do TKY, o čemž svědčí 

parametry uvedené ve výše uvedených tabulkách 1 až 3, je s touto směsí cíleně nakládáno 

následujícím způsobem. Uhlí a biomasa, dopravené po železnici nebo nákladními vozidly, 

jsou zpravidla nejprve uloženy na externí skládce paliva v určitých prostorech skládky, 

které jsou vyčleněny pro konkrétní druh paliva a podle jeho očekávaných kvalitativních 

ukazatelů, nebo jsou rovnou homogenizovány s již uloženým palivem. Poté je postupně 

provedeno jejich roztřídění podle zrnitosti, nadrcení kusovitého uhlí a přidání biomasy 

v hmotnostním poměru určeném podle aktuálních podmínek provozu fluidních kotlů. 
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Takto připravená a dostatečně promíchaná směs energetického paliva je pomocí na sobě 

nezávislých pásových dopravníků dopravena do zásobníků jednotlivých kotlů ke spálení. 

V rámci takzvané suché neregenerativní metody odsíření
57

 je jako sorbent oxidu 

siřičitého uvolňovaného při spalování hnědého uhlí užit vápenec, jehož kvalitativní 

parametry uvádím v tabulce 4. 

Tabulka 4: Kvalitativní parametry vápence pro kotle KY I, II
57

 

Parametr % hmotnosti min. % hmotnosti max. 

Oxid vápenatý (CaO) 37 42 

Oxid křemičitý (SiO2) 13 23 

Oxid hlinitý (Al2O3) 3,5 7,0 

Oxid železitý (Fe2O3) 1,5 2,5 

Oxid hořečnatý (MgO) 0,4 1,2 

Vlhkost 2,0 6,0 

Vápenec, resp. jeho zbytky obsažené v popílku nespotřebované při odsíření, se 

chemicky účastní v procesu výroby granulátu. Vápenec z oblasti české křídové pánve je do 

TKY dopravován v cisternách silničními nákladními vozidly. Z cisteren je vápenec čerpán 

do zásobních sil, odkud je dopravován pneumatickou dopravou do denních zásobníků 

jednotlivých kotlů. Z denních zásobníků je vápenec dávkován do spalovacích komor kotlů. 

Zbytek po spalování hnědého uhlí a biomasy ve fluidním kotli tvoří přímou 

vstupní pevnou složku aditivovaného granulátu. Souhrnně je označován jako popel nebo 

popílek a též jako vedlejší energetický produkt (VEP). Jeho obvyklé chemické složení 

uvádím v tabulce 5, přičemž jde o materiál, který je zpravidla bezprostředně po jeho 

vzniku dočasně zachycen ve spalovací komoře fluidního kotle a v různých typech 

odlučovačů (látkové filtry, gravitační odlučovač, elektrostatický odlučovač) a jeho význam 

lze shrnout do následujících bodů: 

 Umožňuje vytvořit nebo sám vytváří ve spalovací komoře potřebnou ložovou 

vrstvu, která je při provozu kotle udržována ve vznosu. 

 Zprostředkuje přestup tepla z ložové vrstvy do ložových výparníků. 

 Vrací se do spalovacího procesu s obsahem nezreagovaného vápence, čímž 

zvyšuje efektivitu celkového odsíření spalin. 

 Materiálově se účastní v dalším technologickém kroku při výrobě granulátu. 
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Tabulka 5: Příklad chemického složení popílku po spalování paliva v TKY
71

 

druh 

paliva 

hm. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O MnO TiO2 P2O5 SO2 

hp 47,46 27,55 10,66 1,58 6,11 0,87 1,06 0,03 1,9 0,54 2,23 

ps2  55,34 30,12 6,56 0,9 2,22 0,5 1,19 0,02 2,03 0,44 0,68 

Vysvětlivky k tabulce: hp - hruboprach, ps2 - průmyslová směs 

Přímou kapalnou vstupní složkou granulátu je záměsová voda, která se 

ve vhodném poměru používá k hydrataci jednotlivých frakcí popílku, což následně vytváří 

vhodné podmínky pro chemickou reakci zbylého vápence v popílku a také pro dokonalé 

zvlhčení výsledného výrobku. V TKY je pro výrobu granulátu použita záměsová voda 

z různých technologických celků výrobny, které uvádím níže v bodech, a její průměrné 

kvalitativní parametry po smíchání pak uvádím v tabulce 6: 

 Odpadní voda z regenerace katexových a anexových filtrů v chemické úpravně 

vody. 

 Směs kalů z čiření vody a odpadní vody z praní pískových filtrů. 

 Odpadní vody z praní a regenerace ionexových filtrů při změkčování vody 

používané převážně pro doplňování horkovodů. 

 Odluh z chladicího okruhu. 

 Surová voda z průmyslových vodovodních napáječů. 

Tabulka 6: Sledované parametry záměsové vody
73

 

Ukazatel  Jednotka Hodnota 

Měrná vodivost [mS/m] 109 

pH  9,1 

Cl
- [mg/l] 421 

KNK4,5 [mmol/l] 2,0 

CHSKCr [mg/l] 23 

RAS [mg/l] 1107 

Vysvětlivky k tabulce: pH - záporný dekadický logaritmus číselné hodnoty koncentrace vodíkových iontů 

v roztoku, Cl
- 

- chloridy, KNK4,5 - kyselinová neutralizační kapacita při hodnotě pH 4 a 5,  

CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku, RAS - rozpuštěné anorganické soli. 

2.2 Místo a podmínky vzniku pevné složky granulátu 

V kotelně zdroje výrobny je instalováno celkem deset vysokotlakých parních 

kotlů s prvky fluidní technologie spalování paliva označených jako K1 až K10. Jednotlivé 
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kotle nejsou zcela identické. Významněji rozdílně jsou provedeny kotle K1 – K5 (skupina 

též označovaná jako kotle KY I) a K6 – K10 (skupina též označovaná jako kotle KY II). 

Liší se i jmenovité parametry kotlů, které uvádím v tabulkách 7 a 8, a rozdíly v provedení 

se vyskytují i u jednotlivých kotlů v rámci skupin kotlů KY I a KY II.
57

 

Tabulka 7: Základní parametry kotlů KY I
57

 

Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovitý parní výkon (*K1) t/h 138 (*125) 

Jmenovitá teplota páry °C 485 

Jmenovitý tlak přehřáté páry MPa 7,4 

Průměrná spotřeba energetického paliva t/h 33,5 

Účinnost kotlů % 90 – 91 
Vysvětlivky k tabulce: K1- jeden z deseti v TKY instalovaných fluidních kotlů, který je označován jako 

kotel K1. Tento kotel nebyl po rekonstrukci dále technicky upravován, proto je jeho jmenovitý parní výkon 

nižší než u ostatních fluidních kotlů instalovaných v TKY. 

Tabulka 8: Základní parametry kotlů KY II
57

 

Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovitý parní výkon t/h 154 

Jmenovitá teplota páry °C 490 

Jmenovitý tlak přehřáté páry MPa 7,4 

Průměrná spotřeba energetického paliva t/h 37,2 

Účinnost kotlů % 89 – 90 

Fluidní kotel jako celek je poměrně složité technické zařízení, které se skládá 

z navzájem propojených nebo na sebe navazujících funkčních celků, jejichž smyslem je 

umožnit nebo zprostředkovat uvolnění nebo využití energie obsažené v přivedeném palivu 

a přeměnit tuto energii v energie jiné užitečné nebo využitelné v technologickém nebo 

technickém zařízení, tedy využít a přeměnit primární energii paliva na energii tepelnou, 

dále na energii mechanickou a energii elektrickou
37,66

. Pomocí obrázku 1, kde uvádím 

zjednodušené funkční schéma fluidního kotle instalovaného v TKY, se pokusím přiblížit 

technické zařízení i technologický proces a parametry, při kterých vznikají popílky vhodné 

pro následné zpracování, tedy pro výrobu granulátu. 
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Obrázek 1: Funkční schéma fluidního kotle instalovaného v TKY, (vytvořeno v MS Excel 2010) 
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Energetické palivo z palivového zásobníku (1) je spalováno ve fluidní spalovací 

komoře (2) při teplotě 830 až 850 °C, která umožňuje chemickou reakci vápence 

dávkovaného ze zásobníku (3), resp. jeho kalcinaci na vápno při uvolňování CO2 

a následném vázání plynných oxidů síry na pevné CaSO4. Při spalování paliva a sorbentu 

dochází k uvolnění tepelné energie za současného vzniku plynných zbytků – spalin (4) 

a tuhých zbytků složených z ložového materiálu ze spalovací komory (5), popílků 

zachycených ze spalin pomocí gravitačního odlučování pevných částic (6), nebo pomocí 

elektrostatického odlučovače (7) a dále v látkových filtrech (8).
 

Množství vzduchu, 

potřebné pro udržení směsi paliva, vápence a popela ve vznosu a pro dokonalé spalování 

s přebytkem kyslíku ve spalinách v rozmezí od 3,5 do 5 %
57

, dodává tlakový ventilátor (9), 

potřebný podtlak ve spalovací komoře a odtah spalin pak zajišťuje sací ventilátor (10). 

Podpůrný vzduch pro navrácení jemných frakcí paliva zpět do fluidní vrstvy zajišťuje 

sekundární ventilátor (11). Celkově jsou plynné emise regulovány správnou kombinací 

ložové teploty, přebytku vzduchu a přidávání vápence. Parní výkon je regulován správnou 

kombinací výšky lože (12), teploty lože (13) a množství dodávaného vzduchu (14) a paliva 

(15). Směs paliva, vápence a zatím neodvedených pozůstatků po spalování (16) za 

normálního provozu zakrývá ložové výparníky (17), které jsou pomocí potrubních okruhů 

s přirozenou a nucenou cirkulací kotelní vody spojeny s válcem kotle (18), do kterého je 

přivedena napájecí voda pro kotel a kde zároveň dochází k oddělení syté páry od vody. 

Pára z válce kotle je poté vedena na systém přehřívačů páry (19) a dále parovodním 

potrubím do společné parní sběrny (20). Při hoření paliva ve fluidní spalovací komoře se 

uvolňují do prostoru spalovací komory spaliny, které na své cestě v 1. tahu (4) a v 2. tahu 

(21) předávají uvolněné teplo vodě v membránových teplosměnných plochách kotle (22), 

v přehřívačích páry (23) a jsou odváděny z kotle přes ohříváky vody (24) a vzduchu (25) 

sloužící k jejich vychlazení a zlepšení účinnosti provozu kotle do odlučovačů popílku (26) 

k vyčištění. 

2.3 Odvod tuhých zbytků spalovacího procesu fluidního kotle 

Odvod popela z provozovaných kotlů je nezbytný pro správnou funkci fluidního 

kotle a je realizován systémy pneumatické dopravy. Popílek zachycený ve výsypkách 

odlučovačů popílku a přebytečný ložový materiál z fluidní spalovací komory kotle je před 
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dalším zpracováním odváděn do zásobních sil popílku, ve kterých je možné popílek 

v suchém stavu krátkodobě uložit před následným zpracováním. 

Na obrázku 2 jsem schematicky znázornil tento systém takzvaného vnitřního 

odpopílkování fluidního kotle instalovaného v TKY. Odvod ložového materiálu 

ze spalovací komory (1) a odvod popílku zachyceného ve výsypkách odlučovačů (2) 

pomocí šnekových vynašečů (3). Popílek z výsypek je z části vrácen zpět do spalovací 

komory kotle pomocí systému reinjektáže popela (5) nebo odveden do zásobních sil 

popílku. Tamtéž je systémem pneumatické dopravy (6) odváděn popílek z látkových filtrů 

(4). Z výše uvedeného tedy vyplývá, že do zásobních sil popílku jsou za provozu kotlů 

trvale odváděny takzvaná hrubá a jemná frakce popílku, přičemž rozdělení na hrubou 

a jemnou frakci je dáno pouze místem zachycení. Z fluidní spalovací komory je odváděna 

hrubá frakce a z odlučovačů popílku je pak odváděna jemná frakce. 

Dále uvádím vlastnosti a množstevní bilanci popílků odváděných z vnitřního 

odpopílkování kotlů k navazující technologii vnějšího odpopílkování:
55

  

 Maximální výsyp z výsypky šnekového vynašeče ložového materiálu 30 až 35 % 

celkového množství popílků z fluidních kotlů KY I a 35 až 40 % celkového 

množství popílků z fluidních kotlů KY II; sypná hmotnost 736 g/l, zrnitost 

max. 5 mm, teplota max. 190 °C. 

 Maximální výsyp z výsypek elektroodlučovače 60 až 65 %; sypná hmotnost 

615 g/l, zrnitost max. 1,0 mm, teplota popílku max. 174 °C. 

 Maximální výsyp z výsypek látkových filtrů KY I 5 % a z výsypek látkových 

filtrů KY II 60 – 65%; sypná hmotnost 342 g/l, zrnitost max. 1,0 mm, teplota 

popílku max. 174 °C. 
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Obrázek 2: Systém odvodu popílku z fluidního kotle KY I v TKY (vytvořeno v programu MS Excel 2010)
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2.4 Účel a provedení technologického celku aglomerace popílků 

Technologicky navazuje celek aglomerace popílků na systém vnitřního 

odpopílkování fluidních kotlů a tvoří vnější systém odvodu popílků z fluidních kotlů 

doplněný o úpravu tuhých zbytků po spalování směsného paliva. Podstatou úpravy je 

přivedení regulovaného množství popílku a příslušného množství záměsové vody do 

speciálního míchacího stroje – mísiče. Uvnitř nádoby mísiče jsou na hřídeli umístěny 

lopatky pro míchání a vyhrnování granulátu z nádoby. V mísiči dochází při provozu 

kontinuálním mícháním přivedeného popela a záměsové vody k počáteční reakci, v jejímž 

důsledku vzniká aditivovaný granulát, výsledkem mísení popílku a záměsové vody 

v příslušném poměru je stavební výrobek „Aditivovaný granulát do výsypek povrchových 

dolů, pro násypy a zásypy“. Granulát je certifikovaným stavebním výrobkem. Jeho výroba, 

složení, kvalita a systém kontroly tedy musí odpovídat podmínkám příslušného certifikátu 

pro specifikované použití.
56

 Ukázku titulní strany certifikátu uvádím v příloze 1. 

Celek aglomerace popílků má k dispozici dvě zásobní aglomerační sila. Pohled na 

ně uvádím na obrázku 3 a jejich technické parametry pak v tabulce 9. 

 

Obrázek 3: Aglomerační sila systému vnějšího odpopílkování fluidních kotlů, únor 2013 
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Tabulka 9: Technické parametry zásobních sil popílku
56

 

Parametr Jednotka Hodnota 

Počet ks 2 

Průměr sila m 9 

Výška sila m 14 

Celkový objem sila m
3 900 

Užitečný objem sila m
3
 750 

Dalšími nejpodstatnějšími technologickými prvky jsou tři vířivé mísiče výrobce 

Mannesmann (obrázek 4 a základní technické parametry viz tabulku 10) a navazující 

dopravní trasy (viz bližší informace v kapitole 2.6), které zajišťující odvod výrobku 

z TKY. Parametry míchacího centra jako celku pak uvádím v tabulce 11. 

 

Obrázek 4: Vířivý mísič Mannesmann HTK 6100, únor 2013 

Tabulka 10: Technické parametry mísiče granulátu
56

 

Parametr Jednotka hodnota 

Typ  HTK 6100 

Objem L 6 620 

Výkon m
3
/h 85 – 230 

Otáčky na výstupu z hydrodynamické 

spojky) 
min

-1
 81 

Tabulka 11: Základní parametry míchacího centra
56

 

Parametr Jednotka Hodnota 

Hmotnost granulátu t/m
3 0,8 

Provozní výkon linky m
3
/hod 85 – 270 

Průtok popela linkou t/hod 40 – 150 
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2.5 Technologický popis procesu výroby granulátu 

Z každého místa vzniku nebo zachycení jsou popílky z provozovaných kotlů 

do zásobních aglomeračních sil dopravovány cyklicky v určitých časových intervalech a sila se 

tak plní popílkem různého množství, hmotnosti a zrnitosti v různém čase. Taková směs není 

bez dalšího zásahu ve všech bodech sila stejnorodá, ačkoliv právě kvalita promíchání popílků 

všech frakcí významně ovlivňuje kvalitativní ukazatele vyrobeného granulátu. Popílky jsou 

proto přivedeny vždy zpravidla jen do jednoho aglomeračního sila, kde se frakce před jejich 

odvedením k dalšímu použitím pomocí vzduchových aerací dokonale smísí. 

Odběr popílku z aglomeračních sil, respektive přivedení popílků do mísičů je 

provedeno tak, aby bylo vždy možné z každého sila odebírat popílek do dvou ze tří mísičů 

(viz obrázek č. 5). Z aglomeračního sila č. 1 je tedy možné vést popílek do mísiče č. 1 

(pozičně krajní přímo pod mísičem) a do mísiče č. 3 (pozičně prostřední mezi sily). 

Zároveň z aglomeračního sila č. 2 je pak možné vést popílek do mísiče č. 2 (pozičně krajní 

přímo pod mísičem) a do mísiče č. 3 (pozičně prostřední mezi sily).
56 

Plnění mísičů probíhá přes pneumatický kanál, před kterým je tok směsi popílků 

dávkován pneumaticky ovládaným dávkovacím hradítkem. Dávkování vody potřebné pro 

mísení granulátu je realizováno pneumaticky ovládaným regulačním ventilem a je 

nastaveno na hodnotu 34 % hmotnostního přídavku záměsové vody s možností korekce 

v rozsahu ±5 % celkového množství záměsové vody.
56

 

Systém přívodu záměsové vody (směs všech zasolených vod přivedených do 

akumulační jímky a surové vody) do technologického celku aglomerace popílků jsem 

znázornil na obr. 5. Přívod je realizován z akumulační jímky záměsových vod (1), do které 

jsou zaústěna potrubí z technologických celků výrobního bloku energetické výrobny. Na 

výstupu z jímky je instalována čerpací stanice (2), která přivádí záměsové vody do 

technologického celku aglomerace popílků výtlačným potrubím (3), které je před mísiči 

rozděleno tak, aby byl zajištěn regulovaný přívod záměsové vody ke každému mísiči (4) 

zvlášť.
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Obrázek 5: Schéma přívodu záměsové vody pro výrobu granulátu (vytvořeno v programu MS Excel 2010
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V předešlém textu jsem se pokusil velmi stručně popsat jednotlivé části 

technologie, které jsou v TKY relevantní k technologii aglomerace popílků. Vlastní 

výroba certifikovaného produktu, je založena na současném provozu všech výše 

popsaných dílčích celků technologie za předpokladu zajištění dostatečné zásoby popílků 

v aglomeračních silech pro umožnění plynulého provozu mísičů, dostatečného množství 

záměsové vody pro zajištění požadované vlhkosti granulátu (průměrný hmotnostní 

přídavek záměsové vody do kontinuálního průtoku automaticky dávkované technologické 

směsi pevných produktů po spalování je 34 % hmotnostních z celkové hmotnosti výrobku 

±5 %
40

) a zajištění nakládky, resp. umožnění nakládání granulátu na vlakové soupravy 

nebo nákladní automobily. 

Pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky pro provoz technologického 

celku aglomerace popílků, pak výroba certifikovaného výrobku spočívá v kontrolovaném 

a zároveň regulovaném přemístění dokonale promísených popílků (jemná a hrubá frakce) 

z aglomeračního sila do mísiče, do kterého je v závislosti na množství přivedených popílků 

přidáváno potřebné množství záměsové vody. Následné promísení popílků s přivedenou 

záměsovou vodou za současné chemické reakce nezreagovaného vápence probíhá v mísiči 

prostřednictvím otáčení rotoru mísiče, na kterém jsou pevně uložené lopatky mísiče, které 

krom funkce mísení zajišťují i tok výsledné směsi směrem z mísiče na systém pásových 

dopravníků, které přepravují výslednou směs (v tuto chvíli už certifikovaný výrobek tedy 

aditivovaný granulát) k příslušné nakládací stanici.
56

 

2.6 Odvod granulátu 

Odvod vyrobeného aditivovaného granulátu je realizován na výstupu z mísičů 

pásovými dopravníky do prostoru nakládky. Nakládání se provádí v prostoru kolejiště 

sousedící Úpravny uhlí Komořany nad kolejemi do přistavené vagónové soupravy nebo 

sypáním do nákladních automobilů z nakládací stanice umístěné v areálu TKY. Provoz obou 

systémů nakládání současně je sice možný, ale z důvodu obslužné náročnosti není v tuto 

dobu v TKY často využíván. Systém odvodu granulátu jsem taktéž znázornil na obrázku 6 

a lze ho blíže rozdělit do dvou samostatných avšak navzájem propojených částí: 

 Nakládání do železničních vagónů. 

 Nakládání do nákladních automobilů. 
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Obrázek 6: Systém odvodu granulátu z míchacího centra a nakládací stanice, převzato a upraveno
56
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Odvod granulátu se zajišťuje stabilními pásovými dopravníky od mísičů až do 

objektu nakládky granulátu do vagónů v sousedícím areálu Úpravny uhlí Komořany. Granulát 

se plní do vagónů, které lze přistavit na celkem dvě koleje, a je odtud odvážen a využit pro 

stabilizaci výsypek povrchových dolů v oblasti Mostecka. Pásová doprava má jednu trasu. 

Kapacita trasy činí 600 t/h, což při sypné hmotnosti granulátu cca 1,2 t/m
3
 představuje 

objemový výkon cca 500 m
3
/h a umožňuje odvod granulátu z dvou mísičů současně.

56 

Odvod granulátu do nákladních automobilů je v současné době v TKY nejčastěji 

používaná varianta, protože systém nakládání granulátu zabezpečuje nakládku granulátu na 

nákladní automobily s možností nakládky na kolejovou dopravu bez nutnosti přerušení 

procesu aglomerace odstavením některého instalovaného zařízení.  

Nakládací stanice pracuje s navrženým přepravním výkonem 250 t/h, což při 

sypné hmotnosti granulátu cca 1,2 t/m
3
 představuje objemový výkon cca 210 m

3
/h.

56
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3 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ADITIVOVANÝ GRANULÁT 

Aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy se 

používá pro separátní, kombinované nebo směsné zakládání při stavbách do vnitřních 

a vnějších výsypek povrchových dolů podle schválených technologických postupů. Použití 

tohoto stavebního výrobku podléhá Vyhlášce č. 52/2011 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných 

a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, ve znění pozdějších předpisů
21

. Dále pro násypy a zásypy prováděné podle 

schválených stavebně-technologických postupů v rámci zahlazování důsledků po hornické 

činnosti a po činnosti prováděné hornickým způsobem při vytváření následné krajiny.
 

Podle ustanovení §1 odstavce 1 a 2 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
9
 (ve znění pozdějších předpisů), 

jde o výrobek z technologického procesu kontinuálního míchání směsí pevných produktů 

po spalování s analyticky ověřenou záměsovou vodou v míchacím centru výrobce. Tento 

výrobek je v souladu s §5 odstavcem 2. a 4. výše uvedeného nařízení vlády certifikovaný 

na základě posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů. Nedílnou 

součástí posouzení shody podle výše uvedeného musí být stanovisko k respektování 

ustanovení Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
24

, Zákona č. 17/2001 Sb., 

o životním prostředí
21

 a Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
25

 

Pro zajištění používání výrobku výhradně s předepsanou kvalitou a vlastnostmi je 

požadována před uvedením tohoto produktu na trh jeho certifikace, která má zabezpečit, že 

výrobek bude vyráběn podle schválené receptury, technologického postupu a jeho kvalita 

a vlastnosti budou odpovídat požadavkům, které jsou pro konkrétní použití stanoveny. 

Příslušná certifikace výrobku pak zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky 

stanovené v příslušně stavebně technickém osvědčení a v technických předpisech, na které 

byl při certifikaci uveden odkaz, nebo pokud se výrobní podmínky v místě výroby či 

systém řízení výroby výrazně nezmění. 
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Z výše uvedeného tedy pro výrobce aditivovaného granulátu vyplývá, že kromě 

prvotní certifikace výrobku podle výše uvedených legislativních ustanovení, průběžných 

kontrol vstupních materiálů, médií, technologického postupu výroby, musí v místě výroby 

také provádět ve stanovených lhůtách ověření technologických postupů při výrobě 

aditivovaného granulátu. Dále pak odběr vzorků výrobku a technické zkoušky, jejichž 

smyslem je ověření vlastností výrobku, které musí odpovídat stavebnímu technickému 

osvědčení a technickým předpisům podle ustanovení § 5 odstavce 4 Nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
9
 

(ve znění pozdějších předpisů). Toto nařízení také ukládá, že stavební výrobky podléhají 

českým technickým normám a že se při existenci harmonizovaných technických norem (EN) 

musí postupovat při posouzení shody těchto výrobků podle Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE18 (ve znění 

pozdějších předpisů).
10 

 

Výše uvedené legislativní požadavky jsou v TKY zajišťovány prostřednictvím 

provádění stanovených zkoušek uvedených v příslušném certifikátu stavebního výrobku. 

Jedná se především o průkazní a průběžné zkoušky výrobní, tedy zkoušky zaměřené 

stanovení technických parametrů výrobku ve stanoveném rozsahu odborného posuzování. 
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4 NAKLÁDÁNÍ S AGLOMERÁTEM 

V této kapitole se pokusím objasnit různá omezení, která mají vliv na produkci 

granulátu v TKY v reálném čase. Mým cílem přitom je zejména ozřejmit skutečnosti, které 

omezují samotný provoz technologického celku aglomerace popílků a následně vysvětlit to, 

proč je v posledních letech v TKY převážná část celkové produkce granulátu využívána 

zejména pro zahlazování důlní činnosti (90 %), a to především v zájmové lokalitě 

Most-Komořany, a menší část produkce pro stavby silnic a rozličných účelových 

komunikací (10 %)
67,76

, přestože by byl obrácený poměr využití z pohledu čistě 

ekonomického výrazně výhodnější. Také je mým záměrem poukázat na konkrétní příklady 

využití granulátu z TKY tak, abych v následující kapitole, resp. v praktické části diplomové 

práce mohl navázat na tyto oblasti a posoudit, zda při ukládání granulátu v těchto lokalitách 

dochází k ovlivňování nad přípustné meze nebo dokonce poškozování životního prostředí či 

naopak. 

V předchozích kapitolách jsem uvedl, že při provozu fluidních kotlů 

instalovaných v TKY vzniká pevný pozůstatek po spalování, který je v určitých cyklech 

přepravován do technologického celku aglomerace popílků, kde je dočasně uložen a poté 

zpracován, resp. následně přetvářen v certifikovaný výrobek – aditivovaný granulát. 

Z laického pohledu by bylo možné nyní konstatovat, že pokud jsou splněny 

legislativní podmínky pro výrobu certifikovaného výrobku, je jen na výrobci, komu a kdy 

tento produkt předá, a tedy i to, že je na rozhodnutí výrobce, k jakému účelu bude následně 

produkt použit. Z pohledu ekonomického pak lze konstatovat, že snahou výrobce má být 

maximalizace prodeje výrobku určeného pro stavební účely, kdy nemá dodatečné náklady 

na jeho přepravu do zájmové oblasti a přijímá platby za každou tunu vyrobeného 

granulátu. Zároveň pak minimalizace produkce výrobku, pro který není výše uvedené 

uplatnění nebo jiné využití a tedy nezbývá než tento certifikovaný produkt uložit na místě 

k tomu určeném. Tedy produkce, kdy je sice vyráběn certifikovaný výrobek pro konkrétní 

účel, ale za jeho přepravu a uložení se musí platit náklady s tím spojené, které se 

v konečném důsledku promítnou do cen elektrické energie a tepla. 

Jsem však hluboce přesvědčen, že takto velmi zjednodušeně nelze uvažovat 

u žádného výrobce zpracovávajícího vedlejší energetické produkty. Vždy se totiž najde 
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nějaké omezení nebo podmínky, které zpravidla předurčí následné použití výrobků 

v konkrétním množství a které v konečném důsledku rozhodují o tom, kdo nakonec tyto 

výrobky bude zpracovávat, v jakém čase, při jaké činnosti a s jakými náklady. 

V TKY bych zásadní omezení nakládání s aditivovaným granulátem rozdělil do 

následujících několika bodů: 

 Omezení spojené s retenční schopností aglomeračních sil. 

 Omezení spojené s technologickým postupem výroby granulátu. 

 Omezení spojené s nakládáním (sypáním) a vyložením granulátu. 

 Kombinace výše uvedených omezení při řešení nestandardních provozních 

stavů technologie TKY. 

4.1 Omezení spojené s retenční schopností aglomeračních sil 

Jestliže jsem v předchozím textu uvedl, že popílek z provozovaných fluidních kotlů 

je dopravován z provozovaných kotlů do jednoho ze dvou aglomeračních sil, pak je z mého 

pohledu asi nejdůležitějším parametrem hodnota užitečné zásoby sila. Vezmu-li v úvahu, že 

při sypné hmotnosti popílku 0,6 – 0,8 t/m
3 76

 je využitelná zásoba aglomeračního sila 

maximálně 600 t popílku, pak to v praxi TKY znamená, že v závislosti na počtu 

provozovaných kotlů se mění množství popelovin dopravovaných v určitém čase do 

aglomeračních sil, jejichž retenční schopnost se následně mění v závislosti na počtu 

provozovaných kotlů. Názorně jsem toto tvrzení vyjádřil na obrázku 7, ze kterého je zřejmé, 

jak se mění doba zaplnění aglomeračního sila v závislosti na počtu provozovaných kotlů. 

Skutečná produkce popílků v TKY však není téměř nikdy lineární z důvodu 

proměnného výkonu kotlů podle vynucené výroby tepla a sjednané výroby elektrické 

energie. Pro vyjádření přibližného času zaplnění provozovaného aglomeračního sila 

v závislosti na počtu provozovaných kotlů je však podle mého názoru obrázek 7 dostatečně 

výstižný a je zde patrná zásadní změna času plnění aglomeračního sila a z toho plynoucí níže 

uvedené omezení, se kterými je třeba při výrobě granulátu v TKY počítat. 
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Obrázek 7: Závislost mezi množstvím produkovaných popílků a dobou, za kterou se naplní aglomerační sila 

při různém počtu provozovaných kotlů  

Poznámka k obrázku 7: Pro účely této práce jsem v grafu použil jmenovitou spotřebu paliva a bilanční data 

pro poměr množství vzniklých popílků bez záměsové vody k celkové spotřebě paliv se sorbentem.  

Podle mého názoru lze konstatovat, že retenční schopnost aglomeračních sil 

instalovaných v TKY zásadně ovlivňuje celý chod výrobny, protože bez možnosti plnění 

aglomeračních sil například z důvodu jejich zaplnění nebo poruchy na souvisejícím 

zařízení nelze dále dlouhodobě provozovat kotle, jejichž systém odpopílkování je do 

aglomeračních sil zaveden přímo. Ačkoliv se to může někomu zdát až jako zavádějící nebo 

irelevantní informace, z mého pohledu je právě retenční kapacita v aglomeračních silech 

jedním z hlavních omezujících parametrů při provozu TKY. Zejména proto, že omezení 

možnosti plnit aglomerační silo nutí obslužný personál TKY téměř vždy k mimořádným 

opatřením s cílem umožnit plnit nebo vyprazdňovat aglomerační sila. V následujících 

kapitolách proto popisuji různá technická omezení spojené s výrobou aditivovaného 

granulátu, které považuji za důležité.  

Jestliže vznikne nějaké omezení při nakládání s popílky odváděnými do 

technologického celku aglomerace popílků nebo při samotném aglomerování, lze následně 

očekávat vznik dalších omezení z důvodu kombinací výše uvedených vlivů. Pro účely této 

práce mohu snad konstatovat následující dopady, jejichž závažnost je závislá na době 

trvání jednotlivých omezení: 
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 Dopady technické nebo technologické, které mají zpravidla vliv na změnu 

způsob provozu zařízení zdroje (snížení výkonu kotlů, prodloužení nebo 

zkrácení cyklů nakládání granulátu, mimořádné nakládání apod.). 

 Dopady obchodní, které mají zpravidla vliv na realizaci sjednaných dodávek 

granulátu (nedodání granulátu zcela, nedodání části sjednaného kontraktu, 

nemožnost dodat v přesném časovém intervalu a z toho plynoucí celková 

nedodávka granulátu, případně neodebrání sjednaného množství z důvodu 

špatných klimatických podmínek na stavbě apod.). 

 Dopady ekonomické, které plynou z nedodání původně sjednaných dodávek 

a zvýšení nákladů spojených s jiným využitím granulátu jako např. jeho uložením. 

V praxi nejde totiž jen o to, kolik a v jakém čase je výrobce schopen 

vyprodukovat konkrétních výrobků ale i o to, v jakém čase a při jakých podmínkách může 

tyto výrobky předat odběrateli k použití, a to pokud možno kontinuálně a v časech kdy je 

to vhodné jak pro výrobce, tak pro odběratele.  

Vezmu-li v úvahu vše výše uvedené, pak z toho vyplývá, že pro provoz 

energetické výrobny produkující výrobky z VEP je velmi výhodné, pokud má výrobce 

zajištěn odběr produkce do vhodných a zároveň blízkých lokalit. 

V TKY bylo v minulosti potřeba řešit, samozřejmě kromě technických 

a technologických omezení, pouze logistiku přistavování vlakových souprav a jejich 

nakládání vyrobeným granulátem, protože jeho odběratelem byl zároveň dodavatel 

energetického paliva pro fluidní kotle. Granulát byl následně používán při zahlazování 

důlní činnosti v lokalitě Most-Komořany, konkrétně pak ve vytěženém prostoru dolu 

Vršany. Tato spolupráce mezi dodavatelem energetického paliva a zároveň odběratelem 

granulátu se mi jeví jako ideální, protože vytěžený prostor byl následně zaplněn výrobkem, 

který vznikl z paliva vytěženého z téhož prostoru. O podobném projektu se dále zmiňuji 

v následující kapitole. 

4.2 Terénní úpravy Komořany – rekultivace vnitřní výsypky 

V bývalém dobývacím prostoru Ervěnice v zájmové oblasti Most-Komořany se 

nachází prostor, jenž byl v minulém století poznamenán hlubinou a posléze povrchovou 

těžbou hnědého uhlí. Nejprve zde na počátku 20. století probíhala hlubinná těžba v dolu 
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Washington, později se stal tento dobývací prostor součástí povrchového dolu Fortuna. 

Celý dobývací prostor byl pak vyuhlen povrchovým lomem Hedvika a následně lomem Jan 

Šverma v druhé polovině minulého století. Na obrázku 8 je dobový snímek dolu Hedvika, 

který se nacházel v místě, o kterém se budu zmiňovat dále v souvislosti s ukládáním 

granulátu z míchacího centra TKY.
4,42,51,52

 

 

Obrázek 8: Povrchový důl Hedvika poblíž obce Ervěnice
79

 

Vytěžená oblast byla v následujících letech zasypána vnitřní výsypkou, která byla 

tvořena z části jílovými zeminami a písky skrývky nad uhelnou slojí a z části popílkem 

z blízké elektrárny Ervěnice, která dnes již neexistuje, a to do výšky téměř původního 

terénu, což dokládá obrázek 9, na kterém je dobře vidět stav výsypky v roce 1953 

(vymezeno červeným kruhem). 

 

Obrázek 9: Letecký snímek zájmové oblasti Most-Komořany
46
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Následné terénní úpravy zasypaného prostoru spadají do doby výstavby silničního 

koridoru mezi městy Most a Chomutov, který byl budován na přelomu 70. a 80. let 

minulého století. Od té doby plnil tento prostor pouze funkci deponie písku z oblasti lomu 

Jan Šverma. Je tedy možné konstatovat, že celková stabilizace území po ukončené těžbě 

probíhá již více než 30 let.
4,42,51,52

 

Dosud poslední terénní úpravy v této oblasti se uskutečnily v letech 2011 - 2013 

na pozemcích katastrálního území Komořany u Mostu (č. pozemku 1082/42) a Ervěnice 

(č. pozemku 1160/145), které jsou od roku 2010 ve vlastnictví společnosti United 

Energy, a.s. V rámci projektu I. etapy Terénní úpravy Komořany – rekultivace vnitřní 

výsypky, bylo do prostoru navezeno celkem 434 579 m
3
 granulátu

52,67
, což při sypné 

hmotnosti 0,8 m
3
/t představuje cca 550 000 t granulátu. Smyslem tohoto projektu bylo 

účelné využití aditivovaného granulátu při sanačních pracích ve zbytkové části vnitřní 

výsypky bývalého dobývacího prostoru a následná lesnická rekultivace směřovaná 

k acidofilním doubravám. Realizací tohoto projektu, se ukončí celková rekultivace v tomto 

zájmovém území, přičemž si zde dovolím připomenout, že by to bylo po více než sto 

letech od zahájení důlní činnosti v této oblasti. 

Na I. etapu terénních a rekultivačních prací měla posléze v letošním roce navazovat 

i II. etapa terénních úprav, která by rozšiřovala zvolený systém sanačních a rekultivačních 

prací na celém území ve vlastnictví společnosti United Energy, a.s., tedy na parcelách 

pozemků, které jsem uvedl výše. Tyto rozšířené činnosti však nebyly dosud zahájeny, taktéž 

konečná dílčí fáze I. etapy zahrnující následnou lesnickou rekultivaci čeká na zahájení.
4,42,51,52

 

V současné době je tedy na pozemku katastrálního území Komořany u Mostu 

dokončena fáze návozu a zhutnění granulátu o mocnosti až 7 m a celý prostor je v souladu 

s projektovou dokumentací připraven k následné lesnické rekultivaci, která by měla být 

zahájena v roce 2013. O pokračování rekultivace na pozemku spadajícího pod katastrální 

území Ervěnice pomocí granulátu z nedaleké TKY, tedy prostoru, kde se v současné době 

nachází vodní laguny srážkové vody a který je zároveň situován v těsné blízkosti již 

rekultivovaného území (viz obrázek 10), se rozhodne na základě výsledku územního řízení 

a povolení terénních úprav příslušnými správními orgány Ústeckého kraje. 



Kraj Aleš: Posouzení vlivu ukládání aglomerátu v zájmové oblasti Most-Komořany 

2013  28 

 

Obrázek 10: Terénní úpravy Komořany – zájmová oblast rekultivace
53

 

Vysvětlivky k obrázku: Na obrázku je zobrazena zájmová oblast Most-Komořany, přičemž pozice č. 1 

označuje polohu TKY, pozice č. 2 pak polohu rekultivované výsypky a pozice č. 3 polohu lagun srážkových 

vod. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor zavodněný srážkovou vodou a granulát 

není možné z důvodu jeho specifických výluhových vlastností ukládat přímo do vody, je 

projekt rekultivace tohoto území navržen etapově ve třech variantních řešeních tak, aby 

nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí v této oblasti, přičemž základním 

předpokladem všech variantních řešení druhé etapy je zamezení ukládání granulátu 

do zvodnělého prostředí. Jednotlivé varianty tedy řeší nejprve odvedení veškerých 

povrchových vod mimo zájmový prostor a teprve poté technologický postup ukládání 

granulátu do odvodněného prostoru zbytkové části vnitřní výsypky.
52

 

Aktuální situace stavu rekultivované vnitřní výsypky v zájmové oblasti 

Most-Komořany v rámci projektu Terénní úpravy Komořany – rekultivace vnitřní 

výsypky je dobře patrná na obrázku 11, kde je zaznamenán stav při prvním návozu 

granulátu do prostoru a stav po ukončení návozu granulátu těsně před zahájením lesnické 

rekultivace, tedy před návozem vhodné půdy a výsadbou acidofilních doubrav. 

1 

2 

3 

TKY 



Kraj Aleš: Posouzení vlivu ukládání aglomerátu v zájmové oblasti Most-Komořany 

2013  29 

 

Obrázek 11: Terénní úpravy v rámci rekultivace vnitřní výsypky lomu Hedvika, březen 2011 a duben 2013 

4.2.1 Monitoring realizovaný při rekultivaci vnitřní výsypky lomu Hedvika 

Při rekultivaci výsypek konkrétním technologickým postupem se vždy musí 

dodržovat určitá předem stanovená pravidla, lépe řečeno podmínky, za kterých lze 

rekultivaci výsypek provést. Tyto podmínky v daných lokalitách, zejména pak při 

rekultivaci pomocí aditivovaného granulátu, jsou stanovovány na základě výsledků 

hydrogeologických průzkumů a zjištěných propustností hornin v tělesech výsypek
4
, a to 

především s ohledem na vliv ukládané deponie (v našem konkrétním případě granulátu) na 

životní prostředí v dané lokalitě.  

V případě rekultivace výsypky lomu Hedvika, tedy prostoru, který byl řadu let 

různě využíván, byla v rámci přípravy projektové dokumentace provedena série 

inženýrsko-geologických průzkumů a řada znaleckých posudků.
4,42,52

 Tyto posudky se 

staly výchozím podkladem pro monitorovací plán vydaný pro zmíněnou zájmovou oblast 

a stavbu KÚ Ústeckého kraje OŽP.
75

 Monitorovací plán uložil zhotoviteli stavby dodržovat 

stanovené podmínky při ochraně podzemních a povrchových vod, předepsanou recepturu 

a stanovené kvalitativní ukazatele granulátu včetně technologického postupu jeho ukládání 

do výsypky. Dále pak stanovil rozsah a četnost periodických kontrol kvality povrchových 

a podzemních vod, rozsah a četnost monitoringu prováděných opatření k zamezení 

prašnosti v okolí výsypky a plán průběžného geodetického a geotechnického monitoringu 

oblasti. Součástí stanovených podmínek bylo i doporučení k provedení následné lesnické 

rekultivace. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Na výše uvedené rozbory aditivovaného granulátu a rozbory povrchové vody 

navážu v experimentální části své diplomové práce, kde se pokusím zhodnotit vývoj 

sledovaných ukazatelů v reálném čase. Součástí tohoto zhodnocení bude experimentální 

měření v laboratorních podmínkách akreditované laboratoře United Energy, a.s. 

V následujících kapitolách experimentální části se budu věnovat níže uvedeným 

metodikám pro: 

 Vzorkování technologických médií a produktů v TKY. 

 Odběr vzorků povrchových vod a jejich analýzám. 

 Kontrolní zkoušky výrobní pro aditivovaný granulát. 

 Ověřovací zkoušky vyluhovatelnosti zrnitých materiálů. 

 Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektroskopií s indukčně vázaným 

plazmatem (ICP-OES) Stanovení látek a prvků povrchové vody z lagun 

srážkové vody. 

5.1 Metodika vzorkování technologických medií a produktů v TKY 

Vzorkování technologických médií a produktů má v energetické výrobně zásadní 

význam, protože je nástrojem pro sledování a ovlivňování jakosti médií a produktů, 

sledování a řízení výrobních procesů a provozních režimů výrobny. 

V TKY jsou interními pokyny a provozními předpisy stanoveny podmínky 

a metodické postupy, které stanovují příslušné způsoby pro řádné získávání, uchovávání 

a předávání vzorků v rámci průběžných, případně mimořádných zkoušek jakosti vstupních, 

procesních a výstupních technologických médií a produktů. 

Jedná se o soubor systematicky se opakujících a na sebe navazujících postupů 

a činností pro oprávněné obsluhy technických zařízení výrobny, prováděných s ohledem na 

relevantní právní předpisy, technické normy a předpisy a dle požadavků orgánů státního 

odborného dozoru. 

Interní předpisy výrobny vztažené k metodice vzorkování technologických médií 

a materiálů v TKY, které jsem uplatnil v této části diplomové práce, uvádím zde: 
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 Místní provozní bezpečnostní předpis č. 07/05/R02 Vzorkování paliva, vody, 

páry a olejů v UE, a.s. Komořany u Mostu.
54

 

 Úprava terénu Komořany-Rekultivace vnitřní výsypky. Plán monitoringu.
75

 

Další vnější normativy k metodice vzorkování technologických médií v TKY 

vztažené k této části diplomové práce: 

 ČSN 01 5110 Vzorkování materiálů. Základní ustanovení.
26

 

 ČSN 01 5111 Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů.
27

 

 ČSN EN ISO 5667-1 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Pokyny pro návrh 

programu odběru vzorků a pro způsob odběru vzorků.
34

 

 ČSN EN ISO 5667-3 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Pokyny pro 

konzervaci vzorků a manipulaci s nimi.
35

 

 ČSN ISO 5667-10 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků 

odpadních vod.
36

 

5.1.1 Vzorkování popílků, záměsové a povrchové vody a granulátu v TKY 

Vzorkování vstupních médií a zároveň výstupního produktu technologického 

celku aglomerace popílků je nedílnou součástí činností při sledování kvalitativních 

ukazatelů stavebního výrobku-aditivovaný granulát. 

V TKY jsou tyto činnosti zajištěny periodickým vzorkováním podle metodiky 

stanovené především Místním provozním předpisem pro vzorkování paliva, vody, páry 

a olejů. Postupy v tomto interním předpisu zahrnují stanovené odběrné místa, postupy pro 

odběry a nakládání se vzorky a jsou v souladu s výše uvedenými vnějšími normativy. 

Získané vzorky (popílku, záměsové vody a granulátu) jsou pro zajištění 

identifikace opatřeny bezprostředně po odběru průvodním listem s charakteristikou vzorku, 

datem odběru a jménem zaměstnance, který odběr vzorku provedl. Tato identifikační 

průvodka se předává spolu se vzorkem do zkušební laboratoře. Odběr vzorků je zároveň 

příslušně zaevidován pro umožnění zpětné kontroly či identifikace vzorkování 

v konkrétním termínu. Systematická evidence o odběrech vzorků médií, materiálů 

a výrobků je přístupná řídicímu personálu výrobny, tak i kontrolním orgánům k nahlédnutí 

v případě ověřování dodržování technologických postupů a certifikovaných vlastností 

výrobku. 
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Při odběru vzorků popílků z odběrných míst provozovaných kotlů se používají 

uzavíratelné odběrné nádoby (plechovky s víčkem) o objemu pro hmotnost vzorku 1 kg. 

Do připravených a označených nádob se odebírají vzorky popílků z odběrných míst pod 

látkovými filtry, pod elektrostatickým odlučovačem a popílek z fluidního lože (na výstupu 

ze šnekového vynašeče před dopravou popílku do aglomeračních sil). 

Při odběru vzorků záměsové vody se používají uzavíratelné odběrné nádoby 

(plastové vzorkovací láhve se šroubovacím uzávěrem) o objemu 1 l. Odběry vzorků 

záměsové vody se provádějí ve stejné lhůtě (periodě) jako odběr vzorků popílků 

a granulátu. Jednotlivé vzorky se tedy odebírají 1× týdně na předávacím místě, 

tj. z odběrného místa jímky záměsové vody, ze které jsou tyto vody čerpány 

k technologickému celku aglomerace popílků.
 
 

Při odběru vzorků granulátu se používají uzavíratelné odběrné nádoby (plastové 

nádoby s víčkem) o objemu pro hmotnost obsahu 5 kg. Odběry vzorků suchého a mokrého 

granulátu se provádějí ve stejné lhůtě (periodě) jako odběr vzorků popílků. Jednotlivé 

vzorky se tedy odebírají 1× týdně na předávacím místě, tj. z odběrného místa pod 

aglomeračním silem a za míchacím centrem z pásového dopravníku vedoucího 

k nakládacímu místu pro silniční nebo železniční dopravu. 

Při odběru vzorků povrchové vody se používají skleněné a plastové vzorkovnice 

se šroubovacím uzávěrem o objemu max. 1 l. Vzorky se odebírají podle stanovené 

metodiky jako prosté – bodové ve lhůtě 2× ročně. Provádí se tedy bodově na předávacím 

místě, tj. ze stejných míst břehu lagun srážkových vod v zájmové oblasti Most-Komořany, 

které jsem graficky zobrazil na obrázku č. 12. 

V rámci provádění vzorkování záměsové, povrchové a dešťové vody a při 

vzorkování aditivovaného granulátu bylo mým úkolem zajistit stanovené množství 

jednoznačně identifikovatelných vzorků s předepsanou kvalitou. Takto připravené vzorky 

jsem předal pověřenému zaměstnanci akreditované zkušební laboratoře k provedení 

rozborů podle shodné metodiky, kterou použili při svých analýzách Kouba
47

 a Hocke
44

 při 

realizaci monitoringu kvality aglomerátu, podzemní a povrchové vody v zájmové oblasti 

Most-Komořany. Porovnání výsledků z mého experimentálního měření a výsledků z výše 

uvedeného monitoringu Kouby a Hockeho uvádím v kapitole 6.3. Porovnání výsledků 

rozborů granulátu a povrchové vody z lagun. 
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Obrázek 12: Místo odběrů vzorků povrchových vod 

5.2 Metodika a hodnocení kontrolních zkoušek granulátu 

Při kontrolních výrobních zkouškách se stanovují technické parametry výrobku se 

zaměřením na plnění příslušných certifikátem určených fyzikálně-chemických vlastností 

výrobku. I v tomto případě se jedná o soubor systematicky se opakujících a navazujících 

postupů a činností, které jsou prováděny oprávněnými osobami dle interních postupů 

akreditované zkušební laboratoře. Jedná se zejména o níže uvedené interní metodické postupy: 

 SOP-04-09-16 United Energy, a.s., Most-Komořany pro stanovení prvků 

metodou ICP-OES.
77

 

 SOP-04-12-21 United Energy, a.s., Most-Komořany pro stanovení výluhu 

zrnitých materiálů.
78

 

Další normativy k metodice kontroly granulátu v TKY, které jsem uplatnil v této 

části diplomové práce, uvádím níže: 

 ČSN EN ISO 5667-3 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Pokyny pro 

konzervaci vzorků a manipulaci s nimi.
35

 

 ČSN CEN ISO/TS 17892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní 

zkoušky zemin: Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin 

pomocí pyknometru.
31

 

Úprava terénu výsypky lomu 

Hedvika 
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 ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní 

zkoušky zemin: Část 1: Stanovení vlhkosti zemin.
30

 

 ČSN 72 2071 Popílek pro stavební účely – Společná ustanovení, požadavky 

a metody zkoušení.
26

 

 ČSN EN 12457-4 Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací zkouška 

vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 4: Jednostupňová vsádková 

zkouška při poměru kapalné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 

10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním).
32

 

Při kontrolních výrobních zkouškách se stanovují technické parametry výrobku 

podle níže uvedených laboratorních stanovení a při uvedených podmínkách: 

 Laboratorní stanovení zdánlivé hustoty pevných částic (měrné hmotnosti) 

dle ČSN CEN ISO/TS 17892-3
31

 – modifikovaný postup dle metodiky 

výrobce. V rámci této zkoušky se zjišťuje zdánlivá hustota pevných částic, 

vysušených při teplotě 45 ÷ 50 °C do konstantní hmotnosti k jejich objemu 

(kontrolní zkouška výrobní 1× za týden). 

 Laboratorní stanovení vlhkosti dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1
30

 – modifikovaný 

postup dle metodiky výrobce. V rámci této zkoušky se zjišťuje množství vody, 

kterou lze ze vzorku odstranit vysoušením při teplotě 45 ÷ 50 °C do stálé 

hmotnosti (kontrolní zkouška výrobní 1× za týden). 

 Laboratorní stanovení sypné hmotnosti dle ČSN 72 2071
26

 – modifikovaný 

postup dle metodiky výrobce. V rámci této zkoušky se zjišťuje hmotnost 

vzorku vysušeného při teplotě 45 ÷ 50 °C, volně sypaného do definované 

objemové jednotky (kontrolní zkouška výrobní 1× za týden).  

 Laboratorní stanovení vyluhovatelnosti toxických kovů dle ČSN EN 12457-4.
32

 

V rámci této zkoušky se zjišťují hodnoty koncentrace toxických prvků 

v prvním a druhém výluhu ze vzorku louhovaném v destilované vodě 2× vždy 

po 24 h při předepsaném poměru sušiny (vzorku) k loužící kapalině (kontrolní 

zkouška výrobní 1× za 3 měsíce).  

 Kontrolní přejímací zkoušky se provádějí minimálně v rozsahu kontrolní 

zkoušky výrobní. 
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5.3 Metodika pro stanovení vyluhovatelnosti toxických kovů z granulátu 

Vzhledem k tomu, že limitní hodnoty vybraných vlastností granulátu pro 

konkrétní užití jsou přesně definovány příslušnými certifikáty pro daný výrobek 

z granulátu, a které jsou výrobci tohoto produktu stanoveny v souladu s příslušnou 

legislativou České republiky,
9,12,15,17,19,23

 rozhodl jsem se proto v této části diplomové práce 

jednak použít metodiku vztaženou k analýzám výluhu zrnitých materiálů, pomocí které se 

pokusím prokázat, že výluh z granulátu nepřekračuje limitní hodnoty, pro vybrané 

ukazatele, které jsou uvedeny v certifikátu pro výrobek z míchacího centra TKY. Dále pak 

pro provedení experimentálních zkoušek výluhu z aditivovaného granulátu při simulaci 

stavu, kdy je granulát umístěn do výsypky a zároveň není dokončen překryv ornou půdou 

před zahájením lesnické rekultivace. 

Sérii experimentálních zkoušek dle výše uvedeného, jsem tedy cíleně rozdělil do 

třech základních bloků: 

 Výluh z granulátu vyrobeného v TKY. 

 Výluh ze zrajícího zhutněného granulátu upraveného pro zkoušky v laboratoři. 

 Výluh ze zrajícího nezhutněného granulátu uloženého pro zkoušky v laboratoři. 

Pro účely ověření sledovaných vlastností aditivovaného granulátu a provedení 

experimentálních zkoušek jsem použil dvě metody, pomocí kterých lze získat přehled 

o výluhu látek a prvků z aditivovaného granulátu. Konkrétně jsem použil tyto metody: 

 ČSN EN 12457-4 Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací zkouška 

vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů: Část 4: Jednostupňová vsádková 

zkouška při poměru kapalné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 

10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním).
32

 

 ČSN EN ISO 11885. Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní 

spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES).
33

 

V rámci provádění zkoušek s granulátem, bylo mým úkolem připravit analytický 

vzorek pro provedení zkoušky výluhu a asistovat při samotných zkouškách. Ostatní 

odborné činnosti zajišťoval pověřený zaměstnanec akreditované zkušební laboratoře za mé 

účasti. V rámci provádění experimentálních zkoušek byly použity zařízení a materiály 

zkušební laboratoře. 



Kraj Aleš: Posouzení vlivu ukládání aglomerátu v zájmové oblasti Most-Komořany 

2013  36 

Pro získání analytických vzorků výluhu z granulátu jsem zvolil modifikovaný 

postup zkušební laboratoře SOP-04-12-21 United Energy, a.s., Most-Komořany pro 

stanovení výluhu zrnitých materiálů
78

. Z původních vzorků granulátů (čerstvě vyrobený, 

v laboratoři zrající zhutněný, v laboratoři zrající nezhutněný), jsem dle stanoveného 

postupu připravil a poté podrobil vyluhování destilovanou nebo dešťovou vodou tak, aby 

se v průběhu zkoušky ustavila úplná nebo téměř úplná rovnováha mezi kapalnou a pevnou 

fází analyzovaného vzorku. Pevný zbytek jsem následně odstranil přefiltrováním pomocí 

membránového filtru. Získané přefiltrované výluhy jsem rozdělil na odpovídající počet 

dílčích vzorků pro umožnění provedení různých chemických analýz. Takto připravené 

vzorky výluhu, jsem předal pověřenému zaměstnanci akreditované zkušební laboratoře 

k provedení stanovených rozborů. 

5.4 Metodika pro stanovení látek a prvků z povrchové vody 

Pro analýzu kvalitativních vlastností povrchové vody (laguny srážkové vody) byly 

v akreditované laboratoři použity následující metody, které vycházejí z níže uvedených 

normativů: 

 ČSN EN ISO 10304 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou 

kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, 

dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů. 

 ČSN 75 7346 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek. 

 ČSN 75 7347 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) 

v odpadních vodách – Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných 

vláken. 

 ČSN ISO 8288 Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia 

a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie. 

 Úprava terénu Komořany - rekultivace vnitřní výsypky. Plán monitoringu.
75

 

Metodiky pro stanovení látek a prvků z povrchové vody (lagun srážkové vody) 

byly stanoveny s ohledem na potřebu získání přehledu o jednotlivých koncentracích síranů, 

fluoridů, rozpuštěných látek a kovů. Jsou v souladu s požadavky uvedenými v Plánu 

monitoringu zájmové oblasti. Vzhledem k tomu, že v zájmové oblasti Most-Komořany se 

nacházejí povrchové vody ve vzniklých lagunách, které svoji polohou těsně přilehají 
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k granulátem rekultivované výsypce, rozhodl jsem se pomocí výše uvedených jakostních 

zkoušek sledovat případný vliv materiálu, který byl ukládán do vnitřní výsypky, na kvalitu 

zmíněné povrchové vody (lagun srážkové vody). V rámci provádění analýz povrchové 

vody bylo mým úkolem zajistit odběr vzorků povrchové vody k analýze. Ostatní odborné 

činnosti zajišťoval pověřený zaměstnanec akreditované zkušební laboratoře. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V následujících kapitolách vyhodnotím výsledky získané z analýz aditivovaného 

granulátu a povrchové vody v zájmové oblasti Most-Komořany. Diskuse pak zahrnuje 

porovnání s údaji získanými Koubou
47

 a Hockem
44

 při monitoringu zájmové oblasti. 

6.1 Vyhodnocení výluhu aditivovaného granulátu 

V rámci experimentálních měření jsem provedl celkem šestnáct rozborů výluhu 

z aditivovaného granulátu, realizovaných v časovém období od ledna do února 2013. 

Získané výsledky vypovídají o koncentracích přítomných analytů ve výluhu 

aditivovaného granulátu. Pro úplnost nebo bližší upřesnění je zde třeba dodat, že limity pro 

jednotlivé ukazatele uvedené v tabulkách 12, 13 a také 14 jsem převzal z certifikátu pro 

aditivovaný granulát z míchacího centra TKY, vyjma hodnoty pro sírany, fluoridy 

a rozpuštěné látky, které pro tento výrobek nejsou certifikátem stanoveny. 

Hodnoty limitů pro sírany, fluoridy a rozpuštěné látky jsem pro potřeby této práce 

získal z tabulky č. 2.1 Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady,
17 

přičemž tyto limity zároveň odpovídají hodnotám, 

uvedeným v Plánu monitoringu pro Úpravu terénu Komořany – rekultivace vnitřní 

výsypky stanoveným KÚ Ústeckého kraje OŽP.
75

 

Tabulka 12: Výsledky zjištěných koncentrací sledovaných ukazatelů ve vodném výluhu aditivovaného 

granulátu – simulace ověřovací zkoušky 

Prvek Značka Jednotka Limit 11.1.13 17.1.13 19.2.13 27.2.13 

Arsen As mg/l 0,1 0,101 0,098 <0,023  <0,023 

Baryum Ba mg/l 1 0,131 0,124  0,153  0,198 

Beryllium Be mg/l 0,005 0,003 0,004  0,003 0,003  

Kadmium Cd mg/l 0,005 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  

Kobalt Co mg/l 0,1 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  

Chrom Cr mg/l 0,1 0,065 0,069 0,049 0,064  

Měď Cu mg/l 1 <0,004 <0,004 <0,004  <0,004  

Rtuť Hg mg/l 0,005 <0,0003 <0,0003 <0,0003  <0,0003  

Nikl Ni mg/l 0,1 <0,003 <0,003 <0,003  <0,003  

Olovo Pb mg/l 0,1 <0,021 <0,0201  <0,0201 <0,0201  

Selen Se mg/l 0,05 <0,030 <0,030 <0,030  <0,030  
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Pokračování tabulky č. 12 

Prvek Značka Jednotka Limit 11.1.13 17.1.13 19.2.13 27.2.13 

Stříbro Ag mg/l 0,1 <0,006 0,008 <0,006  <0,006  

Vanad V mg/l 0,2 0,131 0,157 0,195 0,155  

Zinek Zn mg/l 3 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  

Sírany So4
-II

 mg/l 250 1 368 1 348 1 176 1 157 

Fluoridy  mg/l 1,5 - - - - 

Rozpuštěné 

látky 
RL mg/l 400 2 596 2 292 1 928 2 018 

V tabulce 12 jsem uvedl výsledky ze čtyř rozborů první série experimentálního 

měření. S výjimkou překročení limitů u síranů a rozpuštěných látek nebylo ani v jednom 

z provedených rozborů zjištěno překročení limitů sledovaných ukazatelů. Vzhledem 

k tomu, že certifikát pro aditivovaný granulát nestanovuje limit pro sírany a rozpuštěné 

látky, hodnoty jsem pouze zaznamenal do tabulky pro její úplnost. 

Nejblíže stanovenému limitu byla zjištěna koncentrace arsenu, beryllia a vanadu, 

což jsem s ohledem na spalování fluidní směsi připravené z hnědého uhlí, převážně pak 

z chomutovské a sokolovské oblasti předpokládal, neboť právě hnědé uhlí z těchto oblastí 

obsahuje vyšší koncentrace těchto prvků.  

Z tohoto velmi úzkého pohledu, kdy hodnotím pouze koncentrace analytů 

systémem nadlimitní/podlimitní, musím konstatovat, že vzorky aditivovaného granulátu 

vyhovovaly certifikátem stanoveným limitům pro kvalitu vodného výluhu. 

Další získaná data ze čtyř provedených rozborů druhé série experimentálního 

měření, které jsem zaznamenal v tabulce 13, vypovídají o zkouškách zaměřených na 

simulaci výluhu z granulátu umístěného ve vnitřní výsypce v době před zahájením 

rekultivace. 

Při těchto zkouškách jsem posuzoval, jestli se u zrajícího zhutněného granulátu 

mění kvalitativní hodnoty vodného výluhu při kontaktu s vodou v závislosti na stáří 

granulátu. V rámci této simulace jsem opakovaně analyzoval vzorky z jednoho původního 

vzorku hotového granulátu, který jsem zhutnil a nechal zrát ve zkušební laboratoři při 

teplotě 22 °C. Dále pak opakovaně hydratoval dešťovou vodou ze zájmové oblasti 

Most-Komořany tak, abych docílil stavu, kdy probíhá při hydrataci výluh z horní vrstvy 
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granulátu do jeho spodních vrstev. Vzorky granulátu k provedení zkoušek výluhu jsem pak 

odebíral vždy z horní zhutněné vrstvy. 

Tabulka 13: Výsledky zjištěných koncentrací sledovaných ukazatelů ve vodném výluhu aditivovaného 

granulátu – simulace výluhu zhutněného granulátu 

Prvek Značka Jednotka Limit 5.2.13 14.2.13 19.2.13 27.2.13 

Arsen As mg/l 0,1 0,034 0,031 0,0413 0,038 

Baryum Ba mg/l 1,0 0,027 0,035 0,022 0,023 

Beryllium Be mg/l 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 

Kadmium Cd mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Kobalt Co mg/l 0,1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Chrom Cr mg/l 0,1 0,011 0,016 0,013 0,014 

Měď Cu mg/l 1,0 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

Rtuť Hg mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Nikl Ni mg/l 0,1 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Olovo Pb mg/l 0,1 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Selen Se mg/l 0,05 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 

Stříbro Ag mg/l 0,1 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 

Vanad V mg/l 0,2 0,118 0,132 0,144 0,135 

Zinek Zn mg/l 3,0 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Sírany So4
-II

 mg/l 250 721 761 637 804 

Fluoridy  mg/l 1,5 - - - - 

Rozpuštěné 

látky 

RL mg/l 400 1 150 1 256 1 102 1 264 

V tabulce 13 jsem uvedl výsledky ze čtyř rozborů druhé série experimentálního 

měření. S výjimkou překročení limitů u síranů a rozpuštěných látek nebylo ani v jednom 

z provedených rozborů zjištěno překročení limitů sledovaných ukazatelů podle Vyhlášky č. 

294/2005 Sb. Vzhledem k tomu, že certifikát pro aditivovaný granulát nestanovuje limit 

pro sírany a rozpuštěné látky, hodnoty jsem pouze zaznamenal do tabulky pro její úplnost.  

Nejblíže stanovenému limitu byla při provedených analýzách zjištěna koncentrace 

beryllia a vanadu, naopak oproti výsledkům uvedených v tabulce 12 jsem zaznamenal 

pokles koncentrací arsenu. 

Z pohledu, kdy opět hodnotím pouze koncentrace analytů systémem 

nadlimitní/podlimitní, musím konstatovat, že vzorky zhutněného aditivovaného granulátu 

vyhovovaly certifikátem stanoveným limitům pro kvalitu vodného výluhu. S ohledem na 

opakovanou hydrataci zhutněného granulátu jsem sledoval i vývoj jednotlivých koncentrací 
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analytů v čase. Výrazný pokles koncentrací v závislosti na postupném zrání aditivovaného 

granulátu, který byl opakovaně hydratován, jsem však nezaznamenal. 

Poslední získaná data z osmi provedených rozborů třetí série experimentálního 

měření, které jsem zaznamenal v tabulce 14, vypovídají o zkouškách zaměřených na 

simulaci výluhu z granulátu, umístěného ve vnitřní výsypce v době před zahájením 

lesnické rekultivace. 

Zde jsem na rozdíl od předchozích zkoušek použil ke zkouškám zrající 

nezhutněný granulát a posuzoval jsem, jestli se mění kvalitativní hodnoty vodného výluhu 

při kontaktu s vodou v závislosti na stáří granulátu. V rámci této simulace jsem použil pro 

analýzy vzorky z jednoho původního vzorku hotového granulátu, který jsem nechal zrát ve 

zkušební laboratoři při teplotě 22 °C. Dále jsem jej opakovaně hydratoval dešťovou vodou 

ze zájmové oblasti Most-Komořany tak, abych docílil stavu, kdy probíhá výluh z horní 

vrstvy granulátu splachováním do odtokových žlabů prostoru výsypky. Vzorky granulátu 

k provedení zkoušek výluhu jsem pak odebíral vždy z horní nezhutněné vrstvy. 

Tabulka 14: Výsledky zjištěných koncentrací sledovaných ukazatelů ve vodném výluhu 

aditivovaného granulátu – simulace výluhu nezhutněného granulátu (dešťová voda) 

Prvek Značka Jednotka Limit 11.1.13 17.1.13 19.2.13 27.2.13 

Arsen As mg/l 0,1 0,100 0,097 0,033 0,478 

Baryum Ba mg/l 1,0 0,143 0,126 0,145 0,143 

Beryllium Be mg/l 0,005 0,003 0,003 0,004 0,003 

Kadmium Cd mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Kobalt Co mg/l 0,1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Chrom Cr mg/l 0,1 0,065 0,069 0,044 0,041 

Měď Cu mg/l 1,0 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

Rtuť Hg mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Nikl Ni mg/l 0,1 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Olovo Pb mg/l 0,1 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 

Selen Se mg/l 0,05 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 

Stříbro Ag mg/l 0,1 <0,006 0,010 <0,006 <0,006 

Vanad V mg/l 0,2 0,142 0,153 0,204 0,202 

Zinek Zn mg/l 3,0 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Sírany So4
-II

 mg/l 250 1316 1302 1362 1408 

Fluoridy  mg/l 1,5 - - -  

Rozpuštěné 

látky 

RL mg/l 400 2582 2284 2270 2458 
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V tabulce 14 jsem uvedl výsledky ze čtyř rozborů třetí série experimentálního 

měření. S výjimkou překročení limitů u síranů a rozpuštěných látek nebylo ani v jednom 

z provedených rozborů zjištěno překročení limitů sledovaných ukazatelů. Vzhledem 

k tomu, že certifikát pro aditivovaný granulát nestanovuje limit pro sírany a rozpuštěné 

látky, hodnoty jsem pouze zaznamenal do tabulky pro její úplnost.  

Nejblíže stanovenému limitu byla zjištěna koncentrace u prvků arsen a vanad. 

Vývoj koncentrací ve výluhu u těchto prvků byl rozdílný. V případě arsenu se koncentrace 

snižovaly, což mohlo být ovlivněno právě zráním nezhutněného aditivovaného granulátu. 

Na rozdíl od koncentrací vanadu, kdy jsem zaznamenal ve stejném období nárůst 

zjištěných koncentrací. Tento vývoj jsem graficky znázornil na obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Vývoj koncentrací arsenu a vanadu ve výluhu nezhutněného granulátu 

Zde, na rozdíl od předchozích dílčích závěrů, musím konstatovat, že vzorky 

nezhutněného aditivovaného granulátu nevyhovovaly certifikátem stanoveným limitům pro 

kvalitu vodného výluhu. Vzhledem k tomu, že použití aditivovaného granulátu je 

podmíněno, mimo jiné, i technologickým postupem pro ukládání a hutnění, očekával jsem 

u tohoto experimentálního měření výsledky s překročením stanovených limitů, což se 

nakonec potvrdilo. 
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6.2 Vyhodnocení výsledků rozborů povrchové vody z lagun 

Výsledky z provedeného experimentálního měření kvality povrchové vody 

vypovídají o vývoji vybraných kritických ukazatelů povrchové vody v zájmové oblasti 

Most-Komořany při provedeném experimentálním měření. V souhrnné tabulce 15 uvádím 

výsledky analýz vzorků povrchové vody ze dne 28. 3. 2012. Vzorky povrchové vody byly 

odebrané v západní a východní laguně srážkové vody při mém experimentálním měření 

a byly zároveň použity v rámci nařízeného monitoringu zájmové oblasti.  

Tabulka 15: Hodnoty vybraných ukazatelů povrchové vody v zájmové oblasti Most-Komořany při 

monitoringu oblasti v rámci jarních odběrů vzorků  

Ukazatel  Jednotka Limit Hodnota (ZL) Hodnota (VL) 

Fluoridy [mg/l] 1,5 1,04 0,992 

Rozpuštěné látky [mg/l] 2800 2100 1910 

SO4
2- [mg/l] 1800 1000 970 

As [mg/l] 0,2 <0,0050 <0,0050 

Cr [mg/l] 0,1 <0,0010 <0,0010 

Hg [µg/l] 5 <0,010 <0,010 

Ni [mg/l] 0,2 0,0028 0,0033 

Pb [mg/l] 0,1 <0,0050 <0,0050 

V [mg/l] 0,0010 <0,0010 <0,0010 
Vysvětlivky k tabulce: Hodnota (ZL) – výsledek analýzy vzorku povrchové vody západní laguny, Hodnota 

(VL) – výsledek analýzy vzorku povrchové vody východní laguny. Limity pro jednotlivé analyty jsou 

stanoveny v souladu s monitorovacím plánem pro tuto oblast. 

Překročení limitních koncentrací kritických ukazatelů kvality povrchové vody 

v lagunách srážkové vody podle Vyhlášky č. 294/2005 Sb jsem nezaznamenal. 

V souhrnné tabulce 16 uvádím výsledky analýz vzorků povrchové vody ze dne 

26. 9. 2012. Vzorky povrchové vody byly odebrané v západní a východní laguně srážkové 

vody při mém experimentálním měření a byly zároveň použity v rámci nařízeného 

monitoringu zájmové oblasti. 

Tabulka 16: Hodnoty vybraných ukazatelů povrchové vody v zájmové oblasti Most-Komořany při 

monitoringu oblasti v rámci podzimních odběrů vzorků 

Ukazatel  Jednotka Limit Hodnota (ZL) Hodnota (VL) 

Fluoridy [mg/l] 1,5 1,3 1,3 

RL [mg/l] 2800 2020 2305 

SO4
2-

 [mg/l] 1800 731 801 

As [mg/l] 0,2 <0,002 <0,002 

Cr [mg/l] 0,1 <0,02 <0,02 



Kraj Aleš: Posouzení vlivu ukládání aglomerátu v zájmové oblasti Most-Komořany 

2013  44 

Pokračování tabulky č. 16 

Ukazatel  Jednotka Limit Hodnota (ZL) Hodnota (VL) 

Hg [µg/l] 5 <0,030 <0,030 

Ni [mg/l] 0,2 0,004 0,004 

Pb [mg/l] 0,1 <0,0030 <0,0030 

V [mg/l] 0,0010 <0,0010 <0,0010 

Vysvětlivky k tabulce 16: Hodnota (ZL) – výsledek analýzy vzorku povrchové vody západní laguny, 

Hodnota (VL) – výsledek analýzy vzorku povrchové vody východní laguny. Limity pro jednotlivé analyty 

jsou stanoveny v souladu s monitorovacím plánem pro tuto oblast. 

Stejně jako v předchozím případě i zde jsem překročení limitních koncentrací 

kritických ukazatelů kvality povrchové vody v lagunách srážkové vody nezaznamenal. 

6.3 Porovnání výsledků rozborů granulátu a povrchové vody z lagun 

Při zpracování této diplomové práce jsem se mohl seznámit s výsledky a závěry 

technických zpráv, které byly vypracovány v rámci provedených průzkumů a měření 

v zájmové oblasti Most-Komořany.
44,47

 

Proto zde mohu konstatovat, že stanovené podmínky pro rekultivaci vnitřní 

výsypky v rámci stavby Terénní úpravy Komořany – rekultivace vnitřní výsypky byly až na 

některé výjimky splněny. Abych toto tvrzení podložil konkrétními daty z provedených 

měření, uvádím níže v tabulkách 17 až 20 výsledky kontrolních testů granulátu uloženého ve 

vnitřní výsypce v zájmové oblasti Most-Komořany v rámci stavby Terénní úpravy 

Komořany – rekultivace vnitřní výsypky. V těchto tabulkách jsem vždy barevně odlišil 

pouze ty hodnoty, které překročily limit stanovený Vyhláškou č. 294/2005 Sb. 

Tabulka 17: Výsledky kontrolních zkoušek granulátu - kritické ukazatele podle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., 

tab. 2.1 vyluhovatelnost
47

 

Ukazatel Jednotka Hodnota Limit 
Nejistota měření 

% 

Arsen mg/l 0,0044 0,1 ±10,0 

Chrom mg/l 0,0293 0,1 ±10,0 

Rtuť mg/l <0,001 0,005 - 

Nikl mg/l <0,002 0,1 - 

Olovo mg/l <0,001 0,1 - 

Vanad mg/l 0,177 0,2 ±10,0 

Sírany mg/l 1 160 250 ±15,0 
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Pokračování tabulky č. 17 

Ukazatel Jednotka Hodnota Limit 
Nejistota měření 

% 

Fluoridy mg/l <0,2 1,5 - 

Rozpuštěné látky mg/l 1 630 400 ±20,0 

Tabulka 18: Výsledky kontrolních zkoušek granulátu - kritické ukazatele podle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., 

tab. 10.1 obsah škodlivin v matrici
47

 

Ukazatel Jednotka Hodnota Limit 
Nejistota měření 

% 

Arsen mg/kg 14,7 30,0 ±20,0 

Chrom mg/kg 86,6 200,0 ±20,0 

Rtuť mg/kg <0,2 0,8 - 

Nikl mg/kg 80,8 80 ±20,0 

Olovo mg/kg 21,8 100 ±20,0 

Vanad mg/kg 233 220 ±20,0 

Tabulka 19: Výsledky kontrolních zkoušek granulátu - kritické ukazatele podle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., 

tab. 10.1 ekotoxicita
47

 

Ukazatel Jednotka Hodnota Limit Nejistota měření 

Arsen % 9,3 30,0 - 

Chrom % 0 30,0 - 

Rtuť % 0 0 - 

Nikl % 24,3 30,0 - 

Tabulka 20: Výsledky kontrolních zkoušek granulátu - kritické ukazatele podle výrobkového certifikátu
47

 

Prvek Značka Jednotka Hodnota Limit 

Stříbro Ag mg/l <0,0010 0,1 

Arsen As mg/l 0,0044 0,1 

Baryum Ba mg/l 0,0941 1,0 

Berylium Be mg/l <0,0002 0,005 

Kadmium Cd mg/l <0,0005 0,005 

Chrom Crcelk. mg/l 0,0293 0,1 

Kobalt Co mg/l <0,0020 0,1 

Měď Cu mg/l <0,0100 1,0 

Rtuť Hg mg/l <0,0010 0,005 

Nikl Ni mg/l <0,0020 0,1 

Olovo Pb mg/l <0,0010 0,1 



Kraj Aleš: Posouzení vlivu ukládání aglomerátu v zájmové oblasti Most-Komořany 

2013  46 

Pokračování tabulky č. 20 

Prvek Značka Jednotka Hodnota Limit 

Vanad V mg/l 0,1770 0,2 

Selen Se mg/l <0,0050 0,05 

Zinek Zn mg/l 0,0148 3,0 

Výsledky uvedené v tabulkách 17 až 20 se týkají vzorku granulátu odebraného 

dne 1. 10. 2012 v souladu s nařízenými pokyny pro odběr a následné analýzy, které 

stanovil Plán monitoringu pro stavbu Terénní úpravy Komořany – rekultivace vnitřní 

výsypky vydaný KÚ Ústeckého kraje OŽP
75

. Kouba ve své práci
47 

uvádí, že provedl 15 kg 

sesyp z celkem třiceti vzorků odebraných v přesně určených místech, která byla vytyčena 

v pravidelné síti 50×50 m a lokalizována pomocí GPS modulu. Výsledný vzorek 

o hmotnosti 2,75 kg byl připraven na místě pomocí kvartování a následného drcení na 

předepsanou zrnitost 1 cm.
47

 Analytický vzorek z tohoto vzorku byl poté v akreditované 

laboratoři připraven k rozboru vyluhovatelnosti a výsledky získané rozborem byly 

porovnány s hodnotami určenými Vyhláškou č. 294/2005 Sb, o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady.
17

  

Přes výše uvedené zjištění, o překročení limitů obsahu některých látek a prvků ve 

vodném výluhu (viz tabulka č. 17 a 18), klasifikuje Kouba v závěrečné zprávě
47

 výrobek 

Aditivovaný granulát jako výrobek, který splňuje limity pro kvalitu vodného výluhu ve 

všech sledovaných ukazatelích. Tento rozpor je však, podle mého názoru, způsoben 

zejména tím, že stanovené limity pro sírany odpovídají mezním hodnotám podle Vyhlášky 

č. 293/2006 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
20

 a mezní 

hodnoty pro rozpuštěné látky odpovídají nejvyšší přípustné hodnotě třídy vyluhovatelnosti 

třídy I podle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady.
17

  

Vzhledem k tomu, že uvedené výsledky se se týkají výrobku z aditivovaného 

granulátu, který lze použít pouze v lokalitách, jejichž geologické a hydrogeologické 

podmínky odpovídají zvýšeným hodnotám vyluhovatelnosti (viz Příloha 1) a zároveň 

certifikát k tomuto výrobku nestanovuje mezní hodnoty pro sírany a rozpuštěné látky ve 

vodném výluhu, lze s výše uvedeným závěrem dle mého názoru souhlasit. K tomuto 
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závěru jsem dospěl zejména proto, že naměřené hodnoty u niklu a vanadu sice nevyhovují 

stanovenému limitu, ale s uvážením dané nejistoty měření mohou zmíněným limitům 

vyhovovat. Zároveň jsem přesvědčen, že zvýšené koncentrace rozpuštěných látek a síranů 

nemají zásadní vliv na kvalitu povrchové vody v dané oblasti, což jsem vyjádřil graficky 

na obrázku 14. 

 

Obrázek 14: Vývoj koncentrací rozpuštěných látek a síranů ve vzorcích povrchové vody 

Na obrázku 14 je graficky vyjádřen vývoj sledovaných ukazatelů povrchové vody. 

Hodnoty ze dne 29. 3. 2011 jsou hodnoty pozadí před zahájením ukládání aditivovaného 

granulátu do výsypky. V tomto případě lze tedy vliv výluhů aditivovaného granulátu na 

kvalitu povrchové vody hodnotit jako zanedbatelný. 

Pro doplnění informací o kvalitativních ukazatelích podzemní a povrchové vody 

v blízkosti rekultivované výsypky, uvádím v tabulkách 21 a 22 hodnoty zjištěných 

koncentrací sledovaných ukazatelů v podzemní a povrchové vodě, které jsou sumarizovány 

v závěrečných zprávách hodnotících dodržování stanovených ukazatelů v rámci Plánu 

monitoringu dané oblasti při stavbě Terénní úpravy Komořany – rekultivace vnitřní 

výsypky.
44,47

 V tabulce 21 jsem barevně odlišil pouze ty hodnoty, které překročily limit 

stanovený Vyhláškou č. 294/2005 Sb. 
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Tabulka 21: Výsledky zjištěných koncentrací sledovaných ukazatelů v podzemní vodě
44

 

Prvek Značka Jednotka Limit HV-1 HV-2 HV-3 HV-5 

Arsen As mg/l 0,2 0,11 0,019 <0,002 0,004 

Chrom Cr mg/l 0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Nikl Ni mg/l 0,2 0,23 0,052 0,019 0,006 

Olovo Pb mg/l 0,1 0,006 0,008 0,004 0,052 

Rtuť Hg mg/l 0,005 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 

Vanad V mg/l 0,2 0,068 0,038 0,042 0,049 

Sírany So4
-II

 mg/l 1800 1838 1552 1070 253 

Fluoridy  mg/l 1,5 0,9 1,5 0,71 0,61 

Rozpuštěné látky RL mg/l 2 800 3 060 3 265 2 165 700 

Vysvětlivky k tabulce: HV-x - vzorek k analýze odebrán z hydrogeologického vrtu (HV), číslice pak 

označuje číselné označení konkrétního vrtu 1 až 4 

U vzorku vody z hydrogeologického vrtu HV-1 se jedná tedy o překročení limitu 

pro obsah niklu, sírany a rozpuštěné látky a u vzorku vody z HV-2 o překročení limitu pro 

rozpuštěné látky. Zde je třeba pro korektnost uvést, že naměřené hodnoty ve vodném 

výluhu vzorků vody z HV-1 a HV-2 sice nevyhovují stanovenému limitu, ale s uvážením 

toho, že hydrogeologický vrt HV1 je umístěn při severozápadním okraji lokality, tedy se 

v něm vyskytuje podzemní voda z nátoku do lokality, a vzhledem k tomu, že zvýšené 

koncentrace niklu, síranů a rozpuštěných látek byly zjištěny již při instalaci vrtů a že 

koncentrace rozpuštěných látek odpovídá úrovni celkové mineralizace podzemní vody 

v oblasti, konstatuje závěrečná zpráva
44

, že výše zvýšené překročení koncentrací odpovídá 

hodnotě pozadí, jejichž aktuální hodnota odpovídá intenzitě vyluhování materiálů původně 

uložených v podloží stavby (terénních úprav)
44

. Dále pak Hocke uvádí, že vliv výluhů 

granulátu na kvalitu podzemních a povrchových vod lze v současnosti hodnotit jako 

zanedbatelný
44

. 

Výsledky uvedené v tabulce 21 se týkají vzorku podzemní vody odebraného dne 

26. 9. 2012 v souladu s nařízenými pokyny pro odběr a následné analýzy, které stanovil 

Plán monitoringu pro stavbu vydaný KÚ Ústeckého kraje OŽP
75

. Tedy z celkem čtyř 

hydrogeologických vrtů (HV), jejichž rozmístění zajišťovalo získání reprezentativního 

vzorku podzemní vody z místa nátokové oblasti (v tabulce označeno HV-1 a HV-5), 

z místa mezi prostorem ukládání granulátu a lagunami (HV-3) a z místa na odtoku 

podzemní vody z oblasti (HV-2).
44 
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Výsledky v tabulce 22 se týkají povrchové vody z východní a západní laguny 

srážkové vody z míst, kde se předpokládala akumulace srážkové vody, tedy u západní 

laguny na jejím severním břehu (blíže k silnici I. třídy č. 13) a u východní laguny na jejím 

západním břehu (blíže k místu ukládání granulátu).
44

  

Tabulka 22: Výsledky zjištěných koncentrací sledovaných ukazatelů v povrchové vodě
44

 

Prvek Značka Jednotka Limit Západní laguna Východní laguna 

Arsen As mg/l 0,2 <0,002 <0,002 

Chrom Cr mg/l 0,1 <0,02 <0,02 

Nikl Ni mg/l 0,2 <0,004 <0,004 

Olovo Pb mg/l 0,1 <0,003 <0,003 

Rtuť Hg mg/l 0,005 <0,0003 <0,0003 

Vanad V mg/l 0,2 0,028 <0,005 

Sírany So4
-II

 mg/l 1800 731 801 

Fluoridy  mg/l 1,5 1,3 1,3 

Rozpuštěné látky RL mg/l 2800 2 020 2 305 

Vzhledem k výsledkům uvedeným v tabulkách 21 a 22 musím konstatovat, že 

z pohledu posouzení vlivu ukládání granulátu na životní prostředí splňovaly vzorky 

povrchové vody ze zájmové oblasti Most-Komořany kvalitativní limity pro koncentrace 

sledovaných ukazatelů. Podlimitní koncentrace rozpuštěných látek a síranů, jsem 

zaznamenal také při svém experimentálním měření a při porovnání výsledků 

zaznamenaných v tabulce 22 a výsledků, které uvádím výše v grafické podobě na obrázku 

14, musím konstatovat, že tyto zaznamenané výsledky se téměř shodují.  
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7 ZÁVĚR 

Zde, závěru této diplomové práce, se pokusím o stručné formulování poznatků, ke 

kterým jsem dospěl v rámci vypracování této práce a také při studiu souvisejících 

podkladových materiálů, které jsem použil. Tuto diplomovou práci jsem od počátku 

koncipoval tak, aby v přiměřené míře vypovídala o vstupních surovinách, materiálech, 

procesech a podmínkách, které ovlivňují kvalitativní ukazatele výrobku, vyráběného 

v rámci technologického procesu aglomerace popílků v Teplárně Komořany. Dále jsem se 

pokusil využít, zejména pak v praktické části této práce, teoretické postupy stanovené 

příslušnými metodikami pro posuzování vyluhování zrnitých materiálů a pro odběr vzorků 

a posuzování kvality povrchových vod. 

Osobně považuji metodu technické rekultivace pomocí aditivovaného granulátu, 

která byla použita při realizaci projektu Terénní úpravy Komořany – rekultivace vnitřní 

výsypky, za jednu z možných a vhodných technik při činnostech spojených s obnovou 

těžbou postižených území. Zejména proto, že současně dokáže uplatnit výrobky z vedlejší 

energetických produktů při rekultivaci hydrogeologicky vhodných území. Vzhledem 

k trvalým potřebám zahlazování důlní činnosti, pak takovéto využití považuji za velmi 

účelné a s ohledem na diskutované závěry týkajících se zkoušek výluhů z granulátu 

a kvality povrchových vod, které jsem uvedl v přechozích kapitolách i relativně bezpečné. 

Na závěr této diplomové práce bych rád uvedl to, že já osobně nahlížím na 

metody zpracování vedlejších energetických produktů do podoby certifikovaného výrobku, 

jako na řízené procesy, které jsou přísně monitorovány a periodicky kontrolovány. Tento 

ostře sledovaný režim pak dle mého soudu dostatečně zajišťuje, aby byl odběratelům 

dodáván výrobek vždy v nezávadném stavu. Vzhledem k tomu, že aditivovaný granulát je 

používán výhradně jako stavební výrobek, je jeho použití v konkrétních lokalitách vždy 

podmíněno s ohledem na místní rizika a na příslušnou národní legislativu. Taktéž 

periodické kontroly konkrétních lokalit, kde jsou tyto výrobky používány, se bezpochyby 

podílí na tom, že je tento materiál navrácen pouze do prostředí a takovým způsobem, aby 

negativně neovlivňoval nově vytvářené prostředí a v něm probíhající sukcese. 
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