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Anotace 

Obeznámení s revitalizací dotčeného území postiženého dobýváním                             

uhlí a negativními vlivy působícími na životní prostředí. Zejména se jedná o poklesy                  

a devastace území narušením vodních toků, vznikajících mokřin, zatopená a nepřístupná 

území, která nejsou využitelná a je narušený jejich přirozený vývoj. Mým cílem je 

porovnat asanace a rekultivace z již dokončených projektů, vytvořit náhled jak možno 

optimálně využít zrekultivované plochy a vrátit je zpět k užívání obyvatelstvu. Je nutno 

dbát, aby rekultivovaná plocha byla začleněna do přirozeného vývoje dané lokality 

z hlediska krajino-tvorby a aby byla v souladu se schválenými jednotlivými územními 

plány postižených lokalit.  

Klíčová slova: rekultivace, asanace, těžba, krajino-tvorba 

 

 

Summary 

 

Getting acquainted with the revitalization of the area affected by coal mining and 

by effects that have a harmfull influence on the environment. In particular, it is the 

decrease and the devastation of the area by disruption of the water flows, emerging 

wetlands, flooded and inaccessible areas that are not utilizable and whose natural 

development is disrupted. My goal is to compare sanitation and rehabilitation of already 

completed projects, to create an image how to make optimal use of the rehablited areas and 

how to return them back to use by the population. It is necessary that the rehabilited site is 

incorporated into the natural development of the area in terms of landscaping and in line 

with the approved zoning plans of the affected sites. 

 

Keywords: land rehablitation, sanitation, mining, landscaping 
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ÚVOD 

Ostravsko-karvinský revír je nejdůležitějším a dnes zůstává jediným těženým 

černouhelným ložiskem v České republice. Samotná těžba černého uhlí přinesla do regionu 

nebývalý rozvoj a zvýšila úroveň obyvatel, kultury a vzdělanosti. Je ovšem nutno 

registrovat i negativní dopady těžebních činností na krajinu a životní prostředí.            

Ostravsko-karvinský region nezůstal ušetřen důsledku těžební činnosti nejen způsobeného 

samotnou těžbou a vznikem poklesových kotlin, ale významný charakter znečištění 

životního prostředí měl za následek zřizování odkališť a uložišť kalů vzniklých při 

nedostatečných technologiích úpravy uhlí. 

 Vzniklých odkališť v Ostravsko-karvinském revíru je mnoho. Ve své bakalářské 

práci se chci zabývat lokalitou nacházející se na území města Havířova, která vznikla 

v důsledku těžební činnosti a úpravy uhlí z přilehlého Dolu Dukla. V současné době celé 

zmiňované území představuje značnou ekologickou zátěž a hyzdí svým vzhledem          

krajino-tvornost, znemožňuje jakékoliv využití stávajícího pozemku. Zájmovou lokalitu je 

třeba revitalizovat v několika etapách:  

1. vytěžení kalového sedimentu a návrh jeho využití 

2. rekultivací jednotlivých nádrží  

3. vrácení všech zasanovaných pozemků zpět k užívání 
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1 Historický vývoj Sušanských rybníků 
 

Čistírenský systém byl vybudován z původních rybníků, investorem byl Důl Dukla. 

Výstavba probíhala postupně v letech 1959-1966. V roce 1964 bylo rozhodnuto o dostavbě 

malých sedimentačních nádrží, nádrž III. byla rozdělena na 3 části, v roce 1965 byla 

rozdělena nádrž IV. 

Vodohospodářské dílo čistírna odpadních vod byla vybudována jako společná 

investice OKD a.s. a Severomoravských vodovodů a kanalizací a.s. Čistírna byla 

realizována jako společná čistírna městských odpadních vod z obcí Horní, Dolní                  

a Prostřední Suchá, včetně odpadních vod z báňského průmyslu. [1] Čištění vod na čistírně 

odpadních vod Sušanka – lokalita Dukla probíhá jako extenzivní samočistící proces 

s využitím uhelných kalů. Čistí se zde zbytkové odpadní vody z úpravny uhlí z lokality 

Dukla (havarijně) spolu s ostatními odpadními vodami, včetně vod dešťových, dále 

odpadní vody splaškové z domácností a drobného průmyslu, přiváděné kanalizačním 

sběračem SmVaK a.s., a vody důlní s vysokým obsahem rozpuštěných látek (chloridy             

a sírany) ze Závodu František, Dolu Odra, závodu 9. Květen, Dolu Darkov a havarijně       

z dolu Dukla a Dolu Lazy. Uzavřením kalového okruhu na úpravně uhlí na lokalitě Dukla, 

postupným útlumem šachet (František), probíhající privatizací drobného průmyslu              

a změnou druhů vypouštěných odpadních vod od obyvatelstva a mění se charakter               

a množství přiváděných odpadních vod, což má vliv na provoz celého systému. Tím se 

původní čistící funkce spočívající v sedimentaci uhelných kalů změnila na soustavu 

biologických čistících nádrží. Metoda čištění odpadních vod v biologických rybnících se 

využívá hlavně tam, kde nedochází k naředění splaškových odpadních vod balastními 

vodami. V biologickém rybníku probíhá přirozený čistící proces v několika fázích, které 

tvoří sedimentace laditelných látek, sorpce, flokulace, srážení nerozpustných solí, 

chemická a biologická oxidace a redukce a následná syntéza nové biomasy. Tím dochází 

k postupné mineralizaci a transformaci organického znečištění a následnému odstranění 

znečištění i produktů jeho rozkladu z odpadní vody. Výsledkem těchto procesů je obnova 

přirozeného zastoupení látek ve vyčištěné vodě a vytvoření odpovídajícího společenstva 

organismu v biotopu stabilizační nádrže. Čištění odpadních vod ve stabilizačních nádržích 

je extenzivní proces, který využívá přirozených samočisticích mechanismů. Jeho hlavní 

nevýhodou jsou vysoké nároky na plochu nádrže. Nároky na obsluhu jsou naopak 
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minimální a sestávají prakticky jen z kontroly technického stavu. Vzhledem k nízkému 

látkovému zatížení, dlouhé době zdržení a komplexnosti probíhajících samočisticích 

procesů mají stabilizační nádrže poměrně vysokou účinnost na všechny složky znečištění 

odpadních vod. (viz. příloha č. [3] stav před zahájením hornické činnosti). 
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ROK leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem (t)

2000 5 724 4 779 14 539 4 032 0 0 0 0 0 0 0 0 29 074

2001 0 0 0 14776 15622 10296 4508 0 12153 8586 11615 0 77 556

2002 0 0 6008 8058 0 1638 8842 5733 2566 3473 0 0 36 318

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0 32070 52150 20330 1510 0 5800 111 860

2006 0 0 10700 2900 7200 0 0 0 0 0 0 0 20 800

2007 0 0 0 0 0 0 0 10310 10270 9930 8890 10170 49 570

2008 12950 11490 7500 10160 5900 6800 3030 0 0 0 0 0 57 830

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 4320 7395 11 715

Vytěžené kaly a flotační hlušiny - SPODNÍ DUKLA

2 Hornická činnost AWT Rekultivace 
 

Hornická činnost AWT Rekultivace úzce navazuje na hornickou činnost předchozí 

společnosti OKD Doprava, která začala hornickou činností a povrchovým dobýváním 

uhelných kalů v této lokalitě. [1] Samotné zahájení hornické činnosti proběhlo v letech 

1995 až 2000 na základě povolení Obvodního Báňského Úřadu, který povolil hornickou 

činnost a provádění trhacích prací malého rozsahu pro dobývání usazeného sedimentu 

(černouhelných kalů) ze sedimentačních nádrží s výškou usazeného sedimentu do 4,5 m 

v odkalištích 4A,4B,3C. Na základě tohoto povolení proběhla otvírka dobývacího prostoru 

a zahájení samotné těžby. Celková doba těžby byla 10 let a maximální množství 

vytěženého sedimentu 394 723 t je uvedeno v tabulce č. 1.  

Tabulka č. 1: množství vytěžených kalů z rybníků 4A a 4B 

 

Veškerý vytěžený sediment se převáží nákladními vozidly na skládku, ve které dochází 

k odvodnění kalového sedimentu. Na této skládce jsou ze suchého kalového sedimentu 

vytvořené pomocné záchytné hrázky. Tyto hrázky slouží k vytvoření jednotlivých dílčích 

ohraničených malých nádrží, do kterých je vhodné po vytvoření nájezdu sklápět vytěžené 

rozbředlé kaly – ihned po vytěžení. Vlhkost takto vytěžených kalů, převezených do 

jednotlivých ohraničených malých nádrží, se postupem krátkého času, za příznivých 

povětrnostních podmínek, bez vydatných srážek, částečně vysuší. V tomto období je 

možno navezený a částečně vysušený sediment uspořádat do tvaru kuželu. V případě, že    

i přesto kaly nejsou v konzistenci, která je schopná převozu, musí se jednotlivé kalové 

kužely opětovně přehodit a zamíchat spodní část s vrchní, aby byla možná nakládka na 
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silniční vozidla a převoz k dalšímu zpracování a využití. Vzhledem k těžbě kalů ze 

zvodnělého kaliště, probíhá evidence vytěženého materiálu dle přepočtového koeficientu 

(tonáž vozidla 10 tun x 0,7).  Po provedení výše uvedených činností proběhne geodetická 

záměra, dle které se stanoví přesná kubatura kalů. 

2.1 Zpracovaní na sušku kalů  

Vsázkový materiál - černouhelné kaly - se naváží nákladními auty na provozní 

skládku. Každé auto po vyklopení projede komunikaci ke stanovišti evidence návozu. Zde 

odevzdá lístek návozu, případně potvrdí záznam o výkonu vozidla. Řidič vyjíždí po umytí 

podvozku vozidla a odstranění nalepených kalů z bočnic korby výjezdovou cestou směrem 

k hlavní silnici. [6] 

Na skládce je materiál ukládán podle lokality původu na jednotlivé označené 

hromady. Zde při návozu, odpovědný pracovník za odebírání vzorků, odebere 

z vyklopených kalů jednotlivé vzorky návozu a to tak, že odebere z korby i z vleku po cca 

0,5 kg a uloží do nádoby. Po ovzorkování 100 tun je kvartací získán jeden vzorek. Tyto 

vzorky jsou odeslány do laboratoře k jejich vyhodnocení. V laboratoři se vzorek vysuší 

v sušící peci, po vysušení se přibližně 100 až 150g pomele v laboratorním mlýnku na 

zrnitost do 0,2 mm, z čehož získáme analytický vzorek, ze které se naváží 10 g pro 

vyžýhání v muflové peci pro zjištění obsahu popele ve vzorku a 10 g pro zpracování 

v analyzátoru na obsah síry.  Z těchto výsledků se stanoví procentuálně podíl síry a popele 

v odebraných vzorcích. Tyto dva údaje jsou dostačující k přípravě vstupních kalů určených 

k výrobě černouhelného granulátu. Na základě zjištěných dat nařídí mistr písemně na listu 

kvalitativních požadavků přesný objemový poměr míchání vsazených kalů podle lokalit 

původu. (viz. obrázek č. 1). Předák i strojník potvrdí podpisy seznámení. Strojník 

nakladače před vsazením kalů do podavače provede smíchání na ploše skládky přesně 

podle předepsaných poměrů. Takto připravené a smíchané kaly podle pokynu obsluhy 

bubnových podavačů plní strojník kolovým nakladačem. Bubnovými podavači je zajištěno 

rovnoměrné a plynulé dávkování materiálu do sušících pecí. Podavač plní jednu rotační 

bubnovou pec. Materiál v bubnu pece postupuje vlivem rotace a sklonu ve směru působení 

plamene plynového hořáku směrem k výsypce na pásový dopravník k expedici do 

železničních vagónů. Na konci sušícího bubnu je instalován vibrační třídič, který vytřídí 

složky nad 70 mm. Vše, co neprojde klecí, padá na pásový dopravník a je dopraveno mimo 
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sušící linku pro další zpracování.  Složka granulátu pod 70 mm padá na pásový dopravník 

k expedici do železničních vozů. V průběhu přepravy kalů na dopravních pásech, ještě 

před samotnou nakládkou, je instalován elektromagnetický separátor pro odstranění 

nežádoucích feromagnetických (železných) nečistot z výsledného produktu. Do 

železničních vozů jsou nakládány kaly již v podobě granulátu o vlhkosti cca 13 % vody. 

Evidenci plněných vozů vede mistr nebo vedoucí směny v Knize železničních vozů.  Před 

samotnou nakládkou je instalováno poslední vytřídění nežádoucí složky, jejíž zrnitost lze 

volit libovolně instalací příslušného síta. Nežádoucí složka je odváděná pásovým 

dopravníkem mimo technologickou linku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: list kvalitativních požadavků 
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Obrázek č. 2: technologická linka k sušení kalů 

Roční objem vyrobeného granulátu se pohybuje kolem cca 120 tis. tun. 

Nejvýznamnějšími odběrateli jsou ČEZ, EDĚ  a teplárna  Dalkia. Při aktuálně klesající 

ceně energetického uhlí (cca 60 euro za tunu), poptávka po granulátu výrazně klesá a je 

vyvinut velký tlak na snížení ceny. V souvislosti s těmito skutečnostmi se hledají nové 

možnosti, např. výroba granulátu „ za studena“. 

2.2 Dobývací metody a těžba rybníků 3A, 3B 
 

Na základě předchozího povolení těžby v nádržích 4A, 4B a 3C byla provedena 

aktualizace a rozšíření těžby na nádrž 3A, 3B. V rozhodnutí o stanovení chráněného 

ložiskového území a dobývacího prostoru nejsou stanoveny žádné podmínky, které by 

měly dopad na plánovanou těžbu kalů ze sedimentačních nádrží 3A, 3B. [8] 
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Obrázek č. 3: těžený rybník 3B 

 

Dobývacích metod, kterými je možno provádět těžbu usazeného kalového sedimentu se 

nabízí více: 

- těžba z obvodových hrází nádrží 

- těžba z žeber 

- těžba ze dna nádrže 

- těžba plošným škrábáním pásovým dozerem 

- těžba škrabákem 

Jednotlivé dobývací metody vyžadují použití vhodných těžebních strojů                  

a nákladních vozidel. AWT Rekultivace disponuje celou řadou mechanismů vhodných 

k použití u jednotlivých dobývacích metod. Po dlouhodobých zkušenostech doporučují 

následné mechanismy: 

- pro těžbu z hrází a žeber je vhodné použít pásové rýpadlo s dlouhým dosahem 

- pro těžbu ze dna nádrže je vhodné použít čelní kolový nakladač 

- pro těžbu plošným škrábáním a úpravu žeber je vhodné použít pásový dozer 

- pro těžbu škrabákem je vhodné použít KS 200 
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- pro odvoz sedimentu a návoz hlušiny je vhodné použít nákladní vozidla Tatra, Man 

Výše uvedené dobývací metody se pokusím aplikovat pro těžbu usazeného 

kalového sedimentu v lokalitě Sušanských rybníků.  Před samotným zahájením těžby je za 

potřebí místa s nálety dřevin a rákosu selektivně odebrat a převézt na vhodné místo,           

k dočasnému uložení do doby jejich dalšího zpracování nebo likvidace. 

2.2.1 Těžba z obvodových hrází nádrží 

Těžbu je nutno provádět z místa upravené plošiny po obvodu hráze. V první fázi se 

těžba zahájí v běžných řezech shora dolů na plnou hloubku usazeného sedimentu, přičemž 

těžební stroj (pásový bagr) bude stát tak, aby okraje pásu stroje byly minimálně dva metry 

od hrany upravené plošiny, která je určena pro těžbu. Vytěžený kalový sediment se musí 

nakládat a převážet nákladními vozidly, které budou k těžebnímu stroji (bagru) 

nacouvávat. Na jeden pracovní stroj budou vždy připravena tři nákladní vozidla. Jedno 

bude nakládané, druhé bude převážet již vytěžený a naložený sediment a třetí bude 

připravené k nacouvávání pod těžební stroj. [8] V další fázi se postoupí po obvodové hrázi 

směrem k nedotěžené části jedním nebo druhým směrem v závislosti dle možnosti přípravy 

vhodné plošiny k najetí těžebního stroje a při těžbě se postupuje jako v předchozím místě 

po celém obvodu těžené nádrže.  Při těžbě se musí dbát na to, aby nedocházelo k přibírání 

břehu obvodových hrázi. Jestliže k přibírání bude docházet, hrozí sesypání a ujetí 

obvodových hrází těžené nádrže, která bude muset být opětovně vytěžena a hráz nádrže 

dosypána vhodným stavebním materiálem frakce 180 – 150 mm. ( viz. příloha č. [1] 

modelová situace nasypaných žeber v nádrži 3A). 

2.2.2 Těžba z žeber 

Druhý z možných postupů těžby, představuje vytváření podélných žeber ze severní 

strany nádrže. [8] Vzhledem k velké hmotnosti těžebního stroje (pasového rýpadla), který 

se bude po jednotlivých žebrech pohybovat, doporučuji použít hlušinu nejlépe hrubé frakce 

od 100 mm. Pásovým dozerem musí byt tato nasypaná hlušina hutněná a vtlačována tak, 

aby šíře vrchní části žebra přesahovala šíří těžebního stroje (pásového rýpadla). Můj 

navrhovaný těžební stroj má šíři podvozku 3,4 m což vyžaduje minimální šíři vrchní části 

žebra 4,4 m. Vrchní část žebra je vhodné mít minimálně jeden metr nad úroveň vody. 

Z takto nasypaných žeber bude prováděna těžba na plný dosah použitého rýpadla do 
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maximální hloubky 4,5 metru. Jednotlivé žebra je nutno průběžně dosypávat po vytěžení 

sedimentu v maximální délce dosahu těžebního stroje. Po dobu těžby se těžený sediment 

musí nakládat na nákladní vozidla a převážet na meziskládku. 

 

 

Obrázek č. 4: jednotlivé pracovní rozsahy výložníku a ramene těžebního stroje 
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 PC350LC 

(mm) 

A Maximální výška rýpaní  1260 

B Maximální výška vyklápění  13480 

C Maximální hloubka rýpání  17485 

D Maximální hloubka rýpání kolmé stěny  14275 

E Maximální hloubka rýpání pro úroveň 2400 mm 17410 

F Minimální dosah rýpání  22010 

G Maximální dosah v úrovni terénu  21915 

H Minimální poloměr otáčení  7350 

I Maximální výška při minimálním poloměru otáčení  13445 

Tabulka č. 2: vysvětlivky k obrázku č. 3 

Z důvodu maximálního využití jednotlivých mechanizmů je nejefektivnější 

provádět těžbu na jednom žebru a druhé připravovat k následné těžbě. V případě zhoršení 

podmínek dobývání zvýšením průsaku vod (ujížděním sedimentu) se sníží hloubka 

dobývané stěny na polovinu. Po celoplošném odtěžení a následném snížení žebra se bude 

postupovat opětovným těžebním způsobem. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: těžba z žebra strojem značky Komatsu PC350  



Roman Preisner: Využití Sušanských rybníků 

2013  12 
 

2.2.3 Těžba ze dna nádrže 

Rovněž metoda dobývaní ze dna nádrže se mi jeví jako jedna z možných, vzhledem 

k nízké mocnosti usazeného sedimentu. Samotná aplikace této těžební metody je 

koncipována pro čelní kolový nakladač. Na dno nádrže musí být vytvořen vhodný sjezd, 

nejlépe dva, jeden pro vjezd a druhý pro výjezd ze dna. Pohybovat se po jednotlivých 

sjezdech budou především dopravní stroje, které budou vyvážet vytěžený sediment na 

meziskládku. Vzhledem k nerovnému a kluzkému povrchu bych doporučoval k převozu 

vytěženého sedimentu použít kloubové dumpry. Mají větší předpoklad pro snadnou 

manévrovatelnost v omezeném a mělkém prostoru. Během postupného odtěžování 

sedimentu je velmi nutné navážet na dno nádrže hlušinu pro vytvoření pevnějšího podloží 

a zvětšovaní prostoru pro těžbu a pohyb těžebního stroje, který se musí po celou dobu 

provádění těžby pohybovat po dně nádrže. 

Obrázek č. 6: těžba ze dna nádrže strojem Volvo EC290B  
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2.2.4 Těžba plošným škrábáním pásovým dozerem 

Další z možných těžebních metod je škrábání horních ploch usazeného kalového 

sedimentu pásovým dozerem. K této metodě nutno použít pásový dozer s velmi širokými 

pásy, aby hmotnost stroje působila na co největší plochu a nedocházelo k jeho boření. Celý 

postup dobývání spočívá v škrábání a hrnutí usazeného materiálu směrem k břehům 

nádrže. [1] Nutno volit vždy nejkratší manipulační vzdálenosti. Vhodná hloubka řezu je do 

0,2 m. Těžba musí probíhat rovnoměrně po celé plošině bez tvoření místních zářezů, 

přičemž celková plocha řezu bude omezena hloubkou řezu v daném místě. Nahrnutý 

materiál u břehu bude nakládán na přepravní vozidla a přepravován na meziskládky. 

Celková hloubka těžby tímto způsobem musí byt koordinovaná v závislosti na 

konzistenčním stavu těžených kalů a vhodným pohybem pasového dozeru. U této těžební 

metody je odbourán jakýkoliv návoz hlušiny, což se projeví v značné úspoře finančních 

prostředků. 

2.2.5 Těžba škrabákem 

Metoda těžby škrabákem pro usazený kalový sediment není v našem regionu příliš 

známá a používaná. K popisu této těžební metody jsem přistoupil z důvodu vlastních 

zkušeností při těžbě kalů větší kalové nádrže než nádrže 3A, 3B. [1] Těžebním strojem je 

škrabák KS 200, který je zapotřebí umístit v případě těžby nádrže 3A na nejširší plošinu 

obvodové hráze. Na protilehlou stranu hráze nádrže je nutno ukotvit vratnou stanici. Mezi 

škrabákem a vratnou stanici natáhnout dva lana, které budou zajištovat pohyb korečku po 

ploše nádrže. Jedno lano bude sloužit jako tažné a druhé jako vratné. K plnění korečku 

kalovým sedimentem musí docházet plynule po celé délce řezu, přičemž vlastní hmotnost 

samotného korečku působí na nastavitelný břit, který zapříčiňuje hloubku řezu. Zadní část 

korečku musí mít několik otvorů umožňujících plynulému odtoku vody nabrané během 

řezu. Těžební stroj KS 200 se skládá ze tří hlavních částí: z mechanizmu sloužícího k 

tažení lan, který je poháněný elektromotory, nájezdového žlabu pro koreček a kolmé 

výsypky. Nejsložitějším cyklem těžby je nájezd korečku z těženého řezu na kolmý nájezd 

těžebního stroje. Vrchní části kolmého nájezdu je osazená plošina, ze které podá obsah 

korečku do výsypky, pod kterou musí být připravená nákladní vozidla. 
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Tyto jednotlivé cykly se opakují až po úplné vytěžení dráhy řezu, ve které se 

koreček pohybuje. Délka přesunu těžebního stroje (škrabáku) je závislá na šíři vytěženého 

řezu, posun lze provádět pásovým dozerem.  

Obrázek č. 7: vzorový příklad těžby škrabákem 

 

Opatření při vedení prací u hranice dobývacího prostoru 

Dobývání černouhelných kalů ze sedimentačních nádrží 3A, 3B v lokalitě Spodní 

Dukla na hranici dobývacího prostoru bude prováděno tak, aby nedocházelo k poškození 

obvodových hrází. V případě poškození těchto obvodových hrází budou opraveny 

vhodným způsobem do původního stavu. 

 

Odstavení a zajištění strojů 

Odstavení a zjištění strojů můžeme rozdělit dvěma způsoby. Krátkodobé odstavení 

po ukončení pracovní doby - je nutné stroj zajistit proti neoprávněnému používání 

nezpůsobilou osobou. U dlouhodobého odstavení  - servisní zásahy, opravy a údržby 

zajistit tak, aby nemohlo dojít k úniku provozních kapalin a manipulace jinou osobou.  

2.3 Jednotlivé stroje a nákladní vozidla vhodné k provádění těžby 

Pro těžbu z hrází a žeber je vhodné použít pásové rypadlo Komatsu PC340 LC 

s dlouhým dosahem. Technické provedení stroje je konstruováno především k použití 

pro rýpání, zarovnávání, hloubení a nakládaní. Hlavní předností tohoto stroje je jeho 

maximální vodorovný dosah, což zefektivňuje samotné provádění těžby. Pojezdové ústrojí 

je pásové o šíři pásu 800 mm. Tato šíře zaručuje pevnou stabilitu pří pracovním nasazení. 
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Hydraulický okruh je nastavitelný v několika pracovních režimech v závislosti na 

způsobu využití rýpné síly. Největší předností tohoto stroje je pojistné zařízení 

hydraulického okruhu, které signalizuje jeho možné přetížení a doporučí přechod do jiného 

režimu nebo změnu povahy práce.  

Technické parametry: 

Výkon motoru: 184 kW 

Hmotnost stroje: 41 500 kg 

Maximální dosah: 22 m 

Objem lopaty: 0,8 m
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Komatsu PC340LC provádějící těžbu z hráze v pozadí vozidla Tatra 815 

připravená k nakládce. 

Pro hrnutí a úpravu hrází je vhodné použít pásové dozery Komatsu D65EX 15. 

Tento stroj je vysoce výkonný a splňuje maximální optimalizaci emisí, efektivní spotřebu 

paliva a hladiny hluku i v extrémních pracovních podmínkách. Radlice stroje je skříňové 

konstrukce umožňující maximální ovladatelnost při nízké hmotnosti. Podvozek s nízko 

uloženým pohonem zaručuje dobrou stabilitu stroje i v náročných pracovních podmínkách.  
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Technické parametry: 

Výkon motoru: 155 kW 

Provozní hmotnost: 21 000 kg 

Objem radlice: 3,89 m
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Komatsu D65 

 

Pro těžbu ze dna nádrže a nakládání hlušiny je vhodné použít čelní kolový 

nakladač. AWT Rekultivace převážně disponuje čelními kolovými nakladači značky 

Volvo, které se po dlouholetých zkušenostech z provozu osvědčily nejen svým výkonem 

ale i nízkými provozními náklady.  

Volvo 150 je čelní kolový kloubový nakladač, což umožňuje snížení poloměru 

otáčení a lepší manévrovatelnosti v omezeném prostoru. Pro externě náročný a kluzký 

terén je zadní náprava výkyvná a vybavená samosvorným diferenciálem. Přední náprava 

disponuje uzávěrkou diferenciálu, která zabraňuje prokluzu pří plnění lopaty a je pevně 

spojená s přední části rámu stroje, na kterém je instalovaná kinematika zdvihacího zařízení. 
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Technické parametry: 

Výkon motoru: 220 kW   

Hmotnost: 23 500 kg 

Objem lopaty: 4,2 m
3
 

Obrázek č. 10: kolový nakladač značky Volvo 

 

Pro návoz hlušiny potřebné k vytváření žeber pro těžební stroj a odvoz kalů  

k dalšímu zpracování navrhuji použít nákladní silniční vozidla MAN 440 a Tatra 815. 

 

Vozidlo MAN 440 TGS  

Mezi hlavní přednosti tohoto vozidla patří nízká spotřeba paliva a plnění emisních 

limitů stanovených pro euro 4. Tyto přednosti mají za následek optimalizaci provozních 

nákladů na ujetý kilometr. Systém pohánění všech náprav zaručuje dobré jízdní vlastnosti 

nejen na silnicích, ale také v lehkém terénu. Toto vozidlo je vhodné zejména pro provoz na 

silnicích a zpevněných plochách, proto jeho využití doporučuji především k návozu 
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hlušiny a odvozu kalu z meziskládky k dalšímu zpracování. Hnací jednotka vozidla je 

dostatečně dimenzovaná k zapojení vozidla do soupravy, což nám umožní převoz většího 

množství dopravovaného materiálu za stejné časové období. 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 324 kW 

Hmotnost: 13 760 kg     

Objem ložné plochy: 11,29 m
3
  

 Pro převoz vytěženého kalového sedimentu a pohyb v extrémně těžkém terénu je 

vhodné použít vozidla Tatra 815. Jejích výkon je obdobný jako u vozidel MAN. Hlavním  

a podstatným rozdílem je uložení jednotlivých náprav. Zatím co vozidla MAN mají 

jednotlivé nápravy pevné v jednom celku, vozidla Tatra disponují dělenými nápravami, 

které umožnují  vertikální pohyb. Tímto uložením získává vozidlo Tatra 815 vynikající 

schopnost zdolávání nadměrných nerovností.  

 

2.4 Obecně závazné městské vyhlášky 

Vzhledem k novým obecním a městským vyhláškám, které nám ukládají, v zájmu 

ochrany životního prostředí a čistoty veřejných prostranství na dotčených územích, 

povinnost provozovatele vozidla účastnícího se provozu na pozemních komunikacích při 

přepravě sypkých nebo drobných materiálů mít převážený náklad zakrytý [10], jsem 

vymyslel systém k zakrývání ložné plochy, který nijak nebude zasahovat do provozu 

vozidla. Tento systém je tvořený dvěma odklopnými rámy opatřenými plachtami, jehož 

podstatou je, že pravý i levý odklopný rám tvoří konstrukci z tenkostěnných profilů. Každý 

samostatně excentricky upevněn k torzním trubkám. Tyto trubky jsou nasazeny jedním 

koncem na zadní straně korby a druhým koncem na vřetenech s axiálním zajištěním 

upevněným do čelního sloupku bočnice korby, na kterém jsou umístěna hnací kola. Pohon 

hnacího kola je prováděn řetězem ručního kladkostroje. Oba rámy se vyklápějí zrcadlově 

přes bočnice. V přední a zadní části korby jsou navařené kryty trojúhelníkového tvaru, 

které zamezují podfouknutí pod konstrukcí. Výhodou tohoto technického řešení je možnost 

instalace na většinu stávajících nákladních automobilů, přívěsů a návěsů bez nutnosti velké 

rekonstrukce čelní strany korby a bez zásahu do průjezdnosti vozidla různými profily. 

Značnou výhodou je snadná obsluha bez větší fyzické zátěže a maximální zvýšení 

bezpečnosti práce a provozu a zajištění dodržování hygienických a dopravních předpisů. 
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Obrázek č. 11: vozidlo MAN se zařízením pro zakrytí přepravovaných nákladů 

2.5 Posouzení vlivu na životní prostředí 

Z biogeografického hlediska spadá řešení území do provincie středoevropských 

listnatých lesů a do podprovincie polanské a ostravského bioregionu. Vodní plochy jsou 

v nivě Sušanky zastoupeny stovky let.  Pro sanaci a těžební práce v nádržích 3A a 3B byly 

uděleny výjimky ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů, které stanoví 

potencionální limity pro realizaci záměru. Aby bylo možno realizovat opatření je nutno mít 

k dispozici údaje o vývoji populace zvlášť chráněných druhů na dotčených územích. 

Průběh monitoringu této lokality probíhá již od roku 2008. V jeho průběhu byla zjištěna 

celá řada druhů obratlovců. Ty se však v této lokalitě nerozmnožují a mají zde jen výskyt 

sezónního charakteru. V prostorách, které je potencionálně dotčen vlivem těžby na 

plochách 3A, 3B bylo navíc pozorováno několik zvlášť chráněných druhů. Např. 

bezobratlovců, obojživelníků, ještěrů, hadů a plazů. Na základě těchto zjištění byl sestaven 

přehled podmínek, které orgány ochrany přírody stanovily jako podmiňující pro realizaci 

těžby kalů: 
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 terénní práce včetně prací přípravných, odvodňování nádrží, příprava dočasných 

parkovacích nebo manipulačních ploch, které přímo zasahují do biotopů 

s výskytem zvlášť chráněných druhů budou zahájeny mimo jejich období 

rozmnožování, tedy od 1.9. do 31.3. následujícího roku.  

 zajistit odborně způsobilou osobou, znalou místních poměrů, která bude zajišťovat 

po dobu sanace kalových nádrží transfery či jiná opatření se zvýšeným zřetelem 

k obojživelníkům a plazům včetně jejich vývojových stádií. Povinnost respektovat 

břehové porosty na hrázích nádrží, výjezdy budou zvoleny v prolukách mezi 

prostory. 

 pracovník biologického dozoru provede podrobné záznamy o prováděných 

opatřeních v rámci záchrany živočichů, které každoročně zašle správě chráněné 

krajinné oblasti. Z důvodu priority ochrany izolované lokální populace Užovky 

Podplamaté budou na prosperujících místech vytvářeny lokality pro jejich 

rozmnožování a zimování. Počty jejich umístění budou projektovány se 

zpracovatelem biologického dozoru. 

 

2.6 Energetická koncepce 

Státní energetická koncepce stanovuje strategické cíle státu v energetickém 

hospodářství. [7] Definuje dlouhodobou vizi a strategické priority energetiky ČR 

s výhledem na zhruba 30 let, tedy v horizontu stanoveném zákonem a současně na období, 

ve kterém je obvykle zajištěna ekonomická návratnost investic do většiny typů zdrojů        

a sítí, a ve kterém lze ještě rozumně předvídat základní charakteristiky budoucího vývoje. 

Investice do výstavby nových zdrojů zajišťují energetické společnosti a rozhodování plně 

vychází z očekávané návratnosti investic. Stát může prostřednictvím svých nástrojů 

ovlivnit chování investorů v omezené míře a způsobem slučitelným se soutěžním právem. 

Koncepce musí poskytnout nejen dlouhodobou orientaci, ale i nezbytnou flexibilitu pro 

nový technický a ekonomický vývoj. Pro formulování dlouhodobé energetické strategie má 

klíčový význam odhad vývoje vnějších i vnitřních podmínek, v nichž se bude v průběhu 

zvoleného časového horizontu realizovat rozvoj české energetiky. Z vnějších podmínek se 

zejména jedná:  

- globální soupeření o primární zdroje energie zesílené dlouhodobým růstem 

ekonomik, rozvojem zemí a jejich energetických potřeb a současně zvyšující se 
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dovozní závislosti zemí EU v důsledku snižování jejich vlastních zdrojů. 

V některých případech i neúměrně rychlého uzavírání vlastních ložisek 

energetických surovin v zemích EU v minulosti. 

- liberalizaci trhu s energií v EU a vytvoření jednotného trhu projevující se 

omezením role státu v energetickém sektoru a tím i souboru nástrojů, které mohou 

použít členské země pro prosazování jejich energetické politiky. Postupný přesun 

kompetencí z členských států na evropskou komisi a byrokratizace rozhodovacího 

procesu. 

- globalizaci, která propojuje národní energetické trhy s evropskými a světovými 

s komoditními trhy. Specifické lokální ceny komodity (elektřina, plyn a ropné 

produkty) již téměř neexistují. Významným prvkem konkurenceschopnosti je však 

spolehlivost dodávek a nekomoditní složky ceny (náklady na infrastrukturu, řízení 

spolehlivost a organizace trhu), které činí u elektřiny přes 50% konečné ceny          

a u plynu téměř 30%. 

- energetickou a klimatickou politiku EU s cílem dosažení nízkouhlíkového 

hospodářství a zejména nízkouhlíkové energetiky. Integrace trhu s energií napříč 

Evropou, relokace zdrojů do oblasti s výhodnými přírodními podmínkami 

(elektroenergetika) a diverzace dodávek (plyn), vyvolávají nároky na přebudování 

evropských dopravních cest a to zejména v ose sever-jih. ČR bude nadále 

významnou tranzitní cestou pro všechna síťová energetická odvětví a její role se 

bude (zejména v odvětví elektroenergetiky) zvyšovat. Technologický vývoj 

v oblasti obnovitelných obecně distribuovaných zdrojů, systémů řízení sítí, 

komunikačních a informačních technologií. 

 

Z vnitřních podmínek lze za nejvýznamnější považovat: 

- potřeba obnovy zastaralé a budování nové síťové infrastruktury a její diverzifikaci 

- významná role a tradice energetiky a energetického strojírenství s vysokou úrovní 

know-how v klasických technologiích včetně velkého proexportního potenciálu 

- dominantní role průmyslu v domácím hospodářství, podíl cca 37% zaměstnanců 

pracujících v průmyslových odvětvích činí z ČR silně průmyslovou zemi (průměr 

v EU leží na hodnotě cca 24%, to má zásadní vliv na energetickou náročnost celého 

národního hospodářství ČR) 
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- postupně se snižují zásoby uhlí a postupný pokles jeho těžby 

- veřejná akceptace jaderné energetiky 

- omezená dostupnost obnovitelné energie v ČR a její nižší konkurenceschopnost 

- rozvinuté systémy centralizovaného zásobování teplem s nízkými náklady 

založenými na dosud cenově dostupném hnědém uhlí 

- geografická poloha předurčuje ČR k plnění úkolů tranzitní země pro všechny 

síťové komodity a zajišťuje síťovou flexibilitu 

 

Současná situace a východiska energetiky v ČR 

 České energetice dominují uhelné zdroje, které dodávají jako zdroje 

základního zatížení téměř 60% elektrické energie a velkou částí tepla jako prostřednictvím 

centrálního tak individuálního vytápění. [7] 

 Současná energetická spotřeba v ČR je pokryta z více než 50% domácími 

zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické závislosti v ČR (včetně zahrnutí 

jaderného paliva) dosahuje tedy méně než 50% a patří tak k nejnižším v celé EU. Česká 

republika je plně soběstačná ve výrobě elektřiny a tepla. 

 2010 

(%)  

2015 

(%) 

2020 

(%) 

2025 

(%) 

2030 

(%) 

2035 

(%) 

2040 

(%) 

černé uhlí 7,04 6,33 5,39 2,65 1,08 1,05 0,96 

hnědé uhlí 49,98 44,15 38,38 28,98 24,34 23,67 19,26 

přírodní plyn 1,31 4,03 4,69 4,00 4,19 4,10 3,81 

ostatní plyny 1,26 1,28 1,38 1,17 1,22 1,18 1,09 

jaderná energetika 32,59 32,90 35,64 47,15 50,08 48,70 53,19 

ostatní paliva 0,95 0,97 1,46 3,31 3,22 3,32 3,22 

obnovitelné a druhotné 

zdroje energie 
6,87 10,34 13,06 12,74 15,87 17,98 18,47 

Tabulka č. 3: Procentuální podíl jednotlivých energetických zdrojů na očekávaném vývoji 

a struktuře hrubé výroby elektřiny v ČR do roku 2040. 
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3 Možnosti rekultivace a využití území 

3.1 Rekultivace 

Rekultivace můžeme označit jako proces, který usiluje o obnovení biologických 

funkcí v krajině, zajištění funkčního ekosystému. [3] 

První náznaky rekultivační činnosti na Ostravsko-Karvinsku se datují od doby před 

II. světovou válkou, práce však nebyly centrálně organizovány a vycházely pouze 

z kladného vztahu zdejších obyvatel k životnímu prostředí. Ráz krajiny se s dobýváním 

zřetelně měnil, zejména v okolí dolů, koksoven a hutí. Základním znakem bylo ukládání 

hlušiny na malých prostorech do vysokých výšek. Vyrostly typické kuželové haldy, které 

nejen hyzdily vzhled krajiny, ale také v důsledku samovznícení zbytků hořlavých látek 

hořely. V roce 1954 byl zpracován program asanace a rekultivace devastovaných ploch 

v revíru a plán na likvidaci a následné ozelenění dosud často hořících 32 odvalů. Pro 

realizace projektu byla zřízena v OKR první dvě rekultivační střediska – v Karviné            

a v Orlové. Tyto střediska byly sloučeny v jedno, protože v roce 1957 byl vydán nový 

Horní zákon č. 44 Sb., který ukládal těžařům odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky 

důlních činností. Zvyšující se těžba uhlí vyvolala potřebu zajišťovat sanace a rekultivace, 

celkovou ochranu životního prostředí a krajino-tvorbu v revíru na vyšším a komplexnějším 

stupni organizace a řízení. Z tohoto důvodu byl v roce 1962 zřízen samostatný podnik 

OKD Rekultivace. Vzhledem ke stálému zvyšování důrazu na ekologii byla zahájena 

delimitace hospodaření s důlním kamenem a to od všech důlních organizací. Snahou bylo 

zajistit nejvhodnější ukládání kamene na velkoprostorových územích na několik desítek let 

(např. Louky, území Darkov – vodní plocha atd.). V asanačně-rekultivačních činnostech se 

podařilo nastolit jasný transparentní systém, který vychází z uzavřených střednědobých 

dohod mezi jednotlivými doly a obcemi, městy. Financování je zajištěno buď formou 

státních prostředků, nebo finanční rezervy OKD. 

Rekultivace území ovlivněných těžbou na Karvinsku výrazně mění svou tvář. 

Zatímco dříve byly zaměřeny na opětovné zalesnění území, zavezení a likvidaci vzniklých 

vodních ploch, navrácení území do původního stavu, dnes společnost OKD ve spolupráci 

s městy a obcemi dbá především na využitelnost území. V posledních letech takto 

například těžaři připravili pozemky pro Dinopark v Doubravě, pro průmyslovou zónu nebo 

golfové hřiště v Karviné.  
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3.1.1 Rekultivace Kozince 

Aktuálně nejzajímavějším projektem je rekultivace Kozince mezi Karvinou            

a Doubravou, kde vznikne velká vodní plocha, která bude v budoucnu sloužit přírodě         

i lidem. [11] Je v českých podmínkách mimořádná například počtem odborníků, kteří se na 

ní podílejí. V týmu pracují kromě těžařů také botanici, zoologové, krajinní architekti          

a další specialisté. Projekt má podporu ministerstva životního prostředí ČR, chráněné 

krajinné oblasti Poodří i agentury ochrany přírody ČR. Terén na Kozinci klesnul 

v některých místech až o sedm metrů, v centru poklesu vznikla bezodtoková kotlina, která 

se postupně zatápí spodní vodou. Na vznikající vodní ploše se už nyní budují uměle 

přírodní terénní útvary, například ostrovy, poloostrovy nebo mělčiny. Zatímco severní část 

území bude určena pro vodní ptactvo, rostliny a živočichy s vazbou na lužní lesy 

v meandru řeky Olše, jižní část s nově vytvořenými poloostrovy by měli v budoucnu 

využívat hlavně lidé, především rybáři k rybolovu nebo obyvatelé regionu k procházkám 

nebo cyklovýletům i vodním sportům. Financování asanace celého území bude stát téměř 

600 milionů korun a OKD ji hradí z vlastního rozpočtu. Byla zahájena v roce 2006, 

ukončení technické části se plánuje na rok 2015. Poté bude následovat biologická 

rekultivace, která ozelení přírodní svahy.  

3.1.2 Golf resort Lipiny 

Rekultivační práce začaly v Lipinách v roce 1998. O využití území se vedlo mnoho 

diskuzí. Podle původního záměru měl být výsledkem rekultivace pozemek s ornou půdou. 

Později se mluvilo o zalesnění a nakonec v městském zastupitelstvu zvítězilo řešení 

s členitou modulací terénu s využitím pro golf nebo motokros. [11] Definitivní rozhodnutí 

vybudovat golfový areál padlo v roce 2007. Areál s devítijamkovým mistrovským hřištěm 

a devítijamkovým veřejným hřištěm, byl otevřen v roce 2012. Lipiny jsou ukázkovým 

příkladem spolupráce těžební společnosti s hornickým městem, jehož výsledkem je 

samotné golfové hřiště, které se nachází v unikátním prostředí na dohled těžebních věží. 

Město Karviná počítá v navazujících částech s vybudováním nových stezek pro inline 

bruslaře a cyklisty, které Lipiny propojí s nedaleko se nacházejícím územím, jež vzniklo 

rovněž rekultivací území po hornické činnosti, tedy Darkovského moře. Na jihozápadě od 

města Karviná tak vznikne rozsáhlá oblast určená pro odpočinek a volnočasové aktivity.  
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3.1.3 Dinopark  

Vznikl na území bývalého doubravského odvalu na hranici Orlové a Doubravy. 

Areál má rozlohu 63 ha a dle údajů provozovatele byla jeho návštěvnost větší než všech 

ostatních Dinoparků v České republice. [11] Původně rekultivační stavba se stala stavbou 

revitalizačního charakteru. Stávající vodní plochy byly ponechány v původním stavu, 

svahy odvalu byly upraveny a zdokonaleny, překryté zeminou a zatravněny. Z území 

zmizely černé skládky, nevhodné a nemocné dřeviny a invazní křídlatka, nově se naopak 

vysadily vhodné druhy dřevin. Vytvarování centrální části odvalu jsme přizpůsobili 

požadavku provozovatele Dinoparku, který se tu rozhodl postavit maketu sopky. Projekt 

získal třetí místo v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2009.  

3.1.4 Průmyslová zóna Horní Suchá 

První místo ve zmíněné soutěži obsadila ve stejném roce průmyslová zóna 

František v Horní Suché, která vznikla na území bývalého stejnojmenného dolu. Zasadila 

se o to dohoda s místní radnicí, která chtěla mít po uzavření šachty na svém území plochu 

pro rozvoj podnikání a řešení problematiky zaměstnanosti. V dnešní době působí v areálu 

zóny přes 30 podnikatelských subjektů, ve kterých našlo práci několik stovek lidí. Součástí 

objektu bylo rovněž řešení rekultivací území ležícího severně od bývalého dolu František 

na katastrech Horní Suchá a Havířova zatíženého poklesy terénu, bývalých kalových 

nádrží, hlušinového odvalu a manipulačních dosušovacích ploch pro dočasné ukládání 

vytěžených kalů a kamene. [11] Rekultivační práce na území o rozloze 123 ha bylo 

dokončeno koncem roku 2010. V současné době zde probíhá údržba v rámci biologické 

rekultivace. I část z těchto pozemků bude možno v budoucnu využít pro lehký průmysl.  

 

3.2 Rekultivace a asanace Sušanských rybníků 

Před samotným zahájením rekultivace je nutno v projekční činnosti a koncepci při 

vytváření vhodných podmínek pro další realizaci následných etap a fází rekultivačních 

cyklů, jasně stanovit k čemu bude sloužit a jaký konečný vzhled postižená oblast získá.                            

Město Havířov, v jehož katastru se rekultivované plochy nacházejí, plánuje výstavbu lehké 

průmyslové zóny v přední části kalových nádržích 4A, 4B. (viz. příloha č. [2] přehled 

kalových nádrží) Nádrže 3C, B a A se změní ve vodní plochy, které budou sloužit ke 

koupání, rybolovu a stanou se útočištěm drobných živočichů a ptactva. Samotná 
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rekultivace dotčeného území byla v již mnoha případech různými způsoby popisována       

a navržena. 

Vzhledem k rozsáhlým vodním plochám Sušanských rybníků se mi jeví dvě možné 

varianty jejich rekultivace:  

- provedení celkového zásypu nádrží 4A,B,3A,B, C 

- zřízení vodních ploch v nádržích 4 C, B,3A,B, C 

Navrhované způsoby asanace budou probíhat v několika etapách. 

nádrž délka (m) šířka (m) plocha (m
2
) parcela 

1 155 110 20 404 2691/29 

2 155 155 26 158 2691/25 

3A 180 120 22 324 2691/21 

3B 230 150 36 036 2691/16 

3C 220 130 36 260 2691/12 

4A 310 110 39 028 2691/7 

4B 260 150 35662 2691/3 

Hloubka 3-6 m   

Plocha celkem 215 872  

Volná hladina celkem 105 234  

Objem vody m
3
 157 851  

Tabulka č. 4: rozměry nádrží 

 

Provedení celkového zásypu nádrží 4A, B, 3A, B, C 

V první etapě proběhne vytěžení nádrží 3A a 3B, snížení vodních hladin v nádržích 

4A, 4B, 4C. Průběh snižování vodní hladiny může probíhat ponornými kalovými čerpadly 

značky SIGMA. Tyto čerpadla slouží k dopravě kapalin a látek jak řídkých, tak velmi 

viskózních čistých i abrazivních kapalin majících sklon k pěnění s obsahem vláknitých      

a pevných částic. K dopravě čerpané vody musí být použity novodurové, nebo 

polyetanylové roury, které jsou do sebe těsně zapojeny v jeden celek. Tento celek vyústí do 

odtokového kanálu. K čerpání vody je nutno postupovat koordinovaně s průběžným 

zasypáváním nádrží. K pohonu čerpadel je nutno zajistit přívod elektrické energie, tedy 
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dovést centrály poháněné dieselovým motorem. Po snížení vodní hladiny může být zahájen 

samotný návoz kameniva pro technickou rekultivaci. 

Kamenivo pro technickou rekultivaci je atestovaná kamenitá sypanina hlušinová     

z třídícího, rozdružovacího a pracího systému úpravy surového uhlí. [2] Je složená             

z úlomků karbonských hornin, prachovců, pískovců a jílovců bez obsahu jílovitých složek  

a minoritním výskytem částic uhelné hmoty. Barva kameniva je šedočerná. Výrobek je 

určen pro stavbu násypů a zásypů v rámci technické rekultivace a sanace území při 

zahlazování důsledků po hornické činnosti a po činnosti prováděné hornickým způsobem  

v podzemí realizovaných podle konkrétních projektů.  

Druhá etapa spočívá v zavážení jednotlivých nádrží. Kamenivo pro technickou 

rekultivaci bude navážena silničními vozidlo z přilehlých dolů. Vozidla navážející 

kamenivo budou přijíždět po silnici I. třídy Vodní 475. V nádržích se vozidla musí 

pohybovat po určených nasypaných plochách. Vyjíždění vozidel je zajištěno po tzv. 

oklepové trase, na které se předpokládá, že odpadne zachycený materiál ze spodní části 

podvozku a pneumatik vozidla. Teprve pak můžou vyjet na silnici I. třídy. I přes 

maximální očištění na oklepové trase může docházet k znečištění přilehlé komunikace, 

která musí být v průběhu návozu stále čištěna. K čištění silnice nutno použít čisticí vozidla, 

které jsou určena pro podtlakový sběr nečistot. Tento způsob umožňuje obsluze vysokou 

míru kontroly čištění členitých ploch. Rotační kartáče s horizontální osou otáčení umožňují 

rozrušení nalepených nečistot na silnici a jejich vysátí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: čištění příjezdové komunikace 
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Množství navezeného materiálu k zasypání nádrží musí být podrobně evidováno.  

K tomuto účelu slouží pověřený zaměstnanec. Zasypávání musí probíhat frontálně z přední 

nádrže 4B k hrázi nádrže 4A a postupovat na 3C,B, A. První vrstva kameniva bude sloužit 

jako sanační a drenážní vrstva. Předpokládáme, že dno nádrže je tvořeno z měkkých          

a kašovitých zemin. Bazální vrstvu doporučujeme provést z hrubozrnného kameniva ve 

frakci 20 až 500 mm. Tato vrstva bude při dané zrnitosti vykazovat dobrý koeficient 

filtrace a zajistí hydraulickou kontinuitu s okolním prostředím. Při ukládání do vody budou 

materiály sypány bez hutnění. Hutnění bude prováděno až na první vrstvě nad hladinou 

podzemní vody. Předpokládá se zatlačení této vrstvy do podloží. Minimální mocnost 

sanační vrstvy bude 600 mm. Hutnění bude prováděno hladkým válcem s vibrací ve 

stopách s přesahem. Uvedený návrh bude ověřen na in sítu hutnícím pokusem, který 

upřesní parametry hutnění zejména mocnost vrstev a počet potřebných pojezdů k dosáhnutí 

optimálního zhutnění. Po ukončení sanační vrstvy doporučujeme provést kontrolní 

zkoušky hutnění, po kterých požadujeme minimální relativní ulehlost ID = 0,75. Tímto 

způsobem budou prováděny jednotlivé vrstvy až do docílení kompletního zasypání nádrže. 

Před dokončením zasypání jednotlivých nádrží je nutno počítat s poklesem terénu. Pro 

danou lokalitu je vypočten pokles 143,4 mm a orientační časový výpočet průběhu sedání 

za první rok z 90%. Po ukončení násypových prací doporučuji ponechat těleso 

konsolidovat – nejlépe přes zimu, přibližně 6 měsíců.  

 Třetí etapa zaměřená na biologickou rekultivaci spočívá v kompletním důkladném 

vyčištění všech ploch od naneseného kalového sedimentu včetně obslužných komunikací, 

které byly využívaný k provozu vozidel a strojů provádějící těžbu. Na takto vyčištěné        

a připravené plochy můžou být zahájeny práce zahrnující přesun zemin, ukládání, 

rozprostírání, hutnění, navezení skrývkové ornice, kterou je nutno ozelenit travním 

porostem s kombinací keřů. Vzhledem k narušeným hydrogeologickým podmínkám je 

třeba při delších obdobích sucha provádět závlahu. 

 

Zřízení vodních ploch z nádrží 

První etapa je totožná jako u předchozího návrhu. Druhá etapa se podstatně liší 

svým zaměřením a cílem konečné podoby asanovaného území. Jednotlivé nádrže vznikly   

z přírodních rybníků, proto se nabízí možnost vrátit vzhled a účel celého území zpět           

k původní podobě. [5] Současné území je rozděleno do sedmi nádrží, mou přestávkou je 
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spojení nádrží 4A a 3C, což by vznikla větší plocha, taktéž zapojit nádrž 3B a 3A. Nádrže 

1, 2, 4B by zůstaly v stávajících podobách. Jednotlivé původní hráze jsou vytvořeny          

z hlušiny, kterou můžeme použít na rozprostření na dně jednotlivých nádrží. Nově vzniklé 

obvodové hráze je nutné vysvahovat, osadit šikmě kameny přírodního tvaru, nejlépe 

pískovci. A takto tvarované jednotlivé vodní plochy jsou vytvořeny s ohledem na zvýšení 

estetického působení v krajině a plní biologickou funkci ekotopu. 

Problém může nastat v případě zřízení takovýchto vodních ploch při zajištění 

dostatku kvalitních vodních zdrojů pro naplnění jednotlivých nádrží a zřízení podmínek      

k udržení vysoké kvality vody. Znečišťováním budou vodní plochy odolávat díky svým 

samočistícím schopnostem. Míra účinnosti těchto samočistících procesů je závislá na 

množství vstupních škodlivin a poměru vody různých vlastností v nádržích – tzv. 

hypolimnionu a epilimnionu. Epilimnion je vrstva vody při povrchu každé nádrže              

o mocnosti 0,5 až 1,5 m, kde dochází k denní obměně, přes noc ochlazená klesá a teplejší 

voda stoupá k hladině, čímž dochází k neustálému dokonalému okysličování, zatím co 

hypolimnion je vrstva vody v hloubce nádrže, kde nedochází k žádné obměně, ale vytvářejí 

se zde postupně anaerobní podmínky umožňující mineralizací látek jejích zachycení          

v bahně bez možnosti dalšího negativního ovlivňování kvality vody. 

3.3 Využití území 

Na rekultivovaném území se naskýtá celá řada možností jeho využití. Značnou 

výhodou je samotná poloha území, která se nachází v okrajové části města Havířova          

s dobrou dostupností z centra.  

Mým navrhovaným využitím zásahového území je následovné. Vytvořením na 

obvodu všech zrekultivovaných nádrží, tzn. hrází, dráhy pro inline bruslaře. Samotná 

výstavba dráhy spočívá v položení vhodného značně hladkého povrchu. Vzhled dráhy by 

měl částečně připomínat nerovnoměrný ovál. Charakter inline okruhu v navrhovaném 

prostředí musí mít velký poloměr otáčení. Spíše je třeba ho vést rovinatým profilem bez 

zbytečných lokálních převýšení. Inline okruh by vedl podél zrekultivovaných nádrží, které 

se můžou jevit jako uměle vybudované rybníky se stojící vodní hladinou a porostlými 

břehy. Celé lokalita je porostlá kosodřevinami. Dále bych vnitřní část okruhu využil jako 

prostor pro víceúčelové hry. Zabudují se zde herní konzoly s prvky a zařízením pro děti     
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a mládež (houpačky, skluzavky, šplhací síť, lezecká stěna). Na místě by tak vzniklo lehké 

sportovní hřiště. Rovněž bych chtěl umožnit dětem, které se jednou také stanou účastníky 

silničního provozu, vyzkoušet si dopravní situace nanečisto na dopravním hřišti, kde si děti 

budou moci osvojit základní pravidla silničního provozu. Policisté ČR by zde mohli 

organizovat dopravně bezpečnostní akce. 
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4 Zhodnocení návrhu 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout využití Sušanských rybníků.                 

V postižené lokalitě se nacházejí značné zásoby uhelných kalů, které je nutno vytěžit         

a účelné zhodnotit. K samotné těžbě uhelných kalů jsem navrhnul několik dobývacích 

metod, kterými je možné kaly těžit. Jednotlivé dobývací metody jsou velmi specifické       

a značně odlišné, proto není možné všechny navržené dobývací metody aplikovat pro 

těžbu Sušanských  rybníků.  

Uvedu rozbor uvedených dobývacích metod: 

Těžba z obvodových hrází nádrží je účinná, ale neumožní nám vytěžit celkové 

množství uhelných kalů. Proto je nutno spojit tuto těžební metodu s těžbou prováděnou      

z žeber. Nasypání jednotlivých žeber umožní těžebnímu stroji (pásovému rypadlu) těžbu 

po celé ploše nádrže a to je hlavním úkolem navrhované těžby. 

Těžba ze dna nádrže je účinná a umožní provést těžbu po celé ploše nádrže. 

Jelikož námi těžené nádrže jsou vytvořený z přírodních rybníků a je velikou 

pravděpodobností, že dno nádrže je velmi bahnité, vyžadovalo by to navést dostatečnou 

vrstvu hlušiny ke zpevnění dna, po které se musí pohybovat těžební stroj (čelní kolový 

nakladač) a ostatní potřebná technika. Návoz takového množství hlušiny by byl finančně 

velmi náročný a samotná těžba by nebyla efektivní.  

Těžba plošným škrabáním pásovým dozerem se rovněž jeví jako neaplikovatelná  

z podobných důvodů jako je těžba ze dna nádrže. S tím rozdílem, že výšku vodních ploch   

a kalového sedimentu nejde žádným způsobem regulovat.  Kalový sediment je značně 

řídký a žádný těžební stroj není schopen se po něm pohybovat. Tato metoda je spíše určená 

na odkaliště s větší mocností kalového sedimentu, který jde odvodnit. 

Těžba škrabákem je velmi účinná a ekonomický přijatelná. Hlavním rozdílem      

a výhodou oproti ostatním těžebním metodám je absence navážení hlušiny potřebné           

k pohybu těžebních strojů. Také výška vodní hladiny nepatří mezi hlavní faktory 

znemožňující těžbu. Samotný princip této těžby ovšem znemožňuje samotná skladba 

zrnitosti kalů. Jsou jílovitého charakteru a k pohybu škrabáku je nutno větší zrnitosti. 

Použití škrabáku je vhodné pro těžbu písku nebo štěrku. Domnívám se, že spojení prvních 

dvou těžebních metod je vhodný a efektivní způsob, kterým lze vytěžit usazený kalový 

sediment z Sušanských rybníků. 
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ZÁVĚR 

Celková asanace a rekultivační práce na dotčených kolových nádržích je možno 

provést mými navrhovanými způsoby podle jednotlivých etap. Zřízení vodních ploch na 

všech vytěžených nádržích je dle mého názoru jen stěží proveditelné vzhledem                   

k nedostatečnému přítoku vody z přilehlého potoka. Okolní Doly, kde doposud stále 

probíhá těžba černého uhlí a tím vzniká vedlejší produkt v podobě hlušiny, kterou je nutno 

nějakým způsobem efektivně využít.  Rekultivace Sušanských rybníku se mi jeví jako 

optimální možnost ke spojení dvou potřebných činností k zajištění uložiště pro hlušinu      

a odstranění ekologické zátěže v podobě kalových nádrží. 

 Zřízení lehkých průmyslových objektů na rekultivovaném území dle návrhu města 

Havířova, nedává podle mě smysl. V přilehlém území dnes už bývalého dolu Dukla totiž 

začíná výstavba zóny, kde vznikne spousta průmyslových objektů. Proto jsem navrhl 

využít území k vytvoření odpočinkové zóny s aktivní možností sportu a her jak pro 

nejmenší, tak i pro ostatní obyvatele města Havířova i přilehlých měst. Rovněž se 

domnívám, že vzhled takto rekultivovaného území je přínosem krajino-tvornosti okrajové 

části města, kde v poslední době dominují výstavby supermarketů a jiných obchodních 

zón. 
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