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Anotace 

Diplomová práce se věnuje rekultivaci zájmového území kalových polí ČOV Lučina. Řeší 

jednotlivé moţné rekultivační postupy. Cílem diplomové práce je popsání metody následné 

rekultivace. Důvodem rekultivace zájmového území je zavedení nové technologie na ČOV 

Lučina. Tato technologie tak zamezuje ukládání kalů do dnes jiţ nefunkčních kalových polí. 

V rešeršní části jsou popisovány jednotlivé typy rekultivací, v praktické části jsou jiţ 

konkrétní metody řešící rekultivaci území. 

Klíčová slova: rekultivace, technická rekultivace, biologická rekultivace, kaly, odkaliště 

 

 

Sumarry 

The thesis is dedicated to the reclamation of the area WWTP sludge fields Lucina. It deals 

with every possible reclamation practice. The aim of the thesis is to describe a method for 

subsequent reclamation. The reason for reclamation of the zone is to introduce new 

technology in WWTPs Lucina. This new technology would prevent the disposal of sludge to 

the now non-functional sludge fields. he search section describes the different types of 

reclamation, are already addressing specific methods of rehabilitation of the land. 

Keywords: reclamation, technical reclamation, biological reclamation, sludge, sludge beds 
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a.s.                                      akciová společnost 
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CHOPAV                           Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Kč                                       koruna česká 

k.ú.                                      katastrální území 

Mo                                       molybden 

NEL                                     nepolární extrahovatelné látky 

NH4                                      amoniak 

PAU                                    polycyklické aromatické uhlovodíky 

Pb                                        olovo 

ROP                                    rekultivační osevní postup 

s.r.o.                                    společnost s ručením omezeným 

Zn                                       zinek 

 

Jednotky 

ha                                        hektar 

l/s                                        litr za sekundu 

m                                         metr 

m
2
                                        metr čtverečný 
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t                                           tuna 
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1. Úvod 

Vlivem těţby a průmyslu dochází v našem regionu ke vzniku mnoha míst, 

které jsou těmito faktory narušeny. V minulosti byla krajina přetvářena lidským činitelem 

k jejich uţitku. V dnešní době se stále více snaţíme navracet krajině její „původní“ podobu 

a znovu ji začlenit do okolí. Obnovou krajiny se zabývá stále větší spektrum lidí, kteří se 

snaţí pomoci krajině k její co pokud moţno nejpřirozenější podobě.  

Ve své diplomové práci se zabývám způsobem obnovy krajiny, která byla 

postiţena průmyslem. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, ţe v průmyslovém regionu ţiji 

celý ţivot, a tak můţu pozorovat jednotlivé změny, které v průběhu let nastávají. Další 

výhodou je také srovnání našeho regionu s regionem jiným, kde tak fatální změny nebyly 

nastoleny.  

Hlavním cílem mé práce je nastudování a popsání lokality zájmového území 

a navrţení vhodné rekultivace. 

Teoretická část práce se zabývá vlastním popisem území, charakteristikou 

moţných rekultivací, ekonomickým zhodnocením a srovnáním moţných rekultivací 

a odkališť u nás i v zahraničí. 

Praktická část je zaměřena na popis konkrétní metody rekultivace oblasti, 

která bude v budoucnu ozeleněna a zapojena do okolní krajiny.  

Domnívám se, ţe v dnešní době je správně navrţená rekultivace tím správným 

krokem, jak krajině napomoci a nabídne nám tak moţnost rekreace a poznávání. Jelikoţ 

ţijeme v průmyslovém regionu je potřeba si těchto míst váţit a pečovat o ně, vytvářet 

si tak podmínky ne jen pro nás, ale i pro další generace. V dnešních aglomeracích není 

mnoho oblastí, kam můţe jít člověk relaxovat a zapomenout na kaţdodenní shon, proto 

si myslím, ţe bychom měli apelovat na to, aby těchto míst stále přibývalo. Co vloţíme my 

do přírody, ona nám v dalších letech navrátí, proto je velmi důleţité o ni pečovat. Z tohoto 

důvodu jsou rekultivace velmi důleţitým a podstatným krokem, jak těchto cílů dosáhnout. 
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2. Popis přírodních podmínek zájmového území 

 

Zájmová oblast se nachází na k.ú. Ostrava - Radvanice (číslo pozemku 2337 

a 2345/1) a Ostrava – Bartovice (číslo pozemku 1160), (viz tabulka 1) v prostoru, který 

je ohraničen ulicí Rudnou, Bartovickou, Šenovskou a řekou Lučinou (viz obrázek 1). 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. Všechny 

zájmové pozemky jsou ve vlastnictví společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

V oblasti se vyskytuje vodohospodářské dílo, které je sloţeno ze dvou 

nadzemních odkalových nádrţí čistírenských kalů, která jsou součástí mechanicko-

chemické čistírny odpadních vod (ČOV) Lučina (viz obrázek 2).  

 

Tabulka 1: Zařazení oblasti (Zdroj:nahlizenidokn.cuzk.cz) 

Kraj Moravskoslezský 

Obec Ostrava 

Katastrální území Bartovice, Radvanice 

Výměra [m
2
] 135 139 

 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Způsob vyuţití: Jiná plocha 

Druh pozemku: Ostatní polocha 

Vlastnické právo ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Obrázek 1: Zájmová oblast (Zdroj:scontent-b-fra.xx.fbcdn.net) 

 

 
Obrázek 2: Vodohospodářské dílo ČOV Lučina (Zdroj:nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

2.1 Geologické poměry  

Moravskoslezský úsek hornoslezské černouhelné pánve se nachází v předpolí 

flyšoidních spodnokarbonských sedimentů Nízkého Jeseníku a představuje čelní hlubinu 

variského horstva, vyplněnou svrchnokarbonskými sedimenty. Jejich celková mocnost 

dosahuje aţ 3 800 m a obsahují četné uhelné sloje o souhrnné mocnosti asi 120 m 

http://www.scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/
http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
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(z převáţné části koksovatelné uhlí). Spodnější ostravské souvrství obsahuje ještě vloţky 

mořských sedimentů (tzv. mořská patra) a je intenzivněji zvrásněno (západní část pánve), 

mladší karvinské souvrství (asi 1 000 m mocné) je jiţ celé sladkovodního původu, je málo 

postiţeno vrásněním, obsahuje méně uhelných slojí, avšak větší mocnosti. Dále k jihu leţí 

podbeskydská (černouhelná) pánev, krytá příkrovy Beskyd (Chlupáč, 2002). 

Geologicky patří řešené území ke dvěma soustavám – Karpatské (na východ 

od Odry) a Hercynské (na západ od Odry). Hranicí území je široké údolí řeky Odry, které 

je tvořeno fluviálními písčitohlinitými holocénními sedimenty. Sedimenty jsou rozšířeny 

i podél řeky Ostravice, Opavy a Lučiny a dále zasahují podél menších toků mezi bloky 

sprašových hlín na jihovýchodě území a hradeckého souvrství na severozápadě. 

Nejrozsáhlejší část lokality pokrývají pleistocénní sprašové hlíny, pahorkatina Jesenického 

předhůří je pak tvořena výrazně odlišným hradeckým souvrstvím, tvořeným vrstvami drob, 

prachovců a břidlic. V prostoru Ostravské pánve a Moravské brány se aţ po hranici 

s pahorkatinou vyskytují sedimenty kontinentálního zalednění ve formě glaciflufiálních 

písků a štěrků na svazích údolnic drobných toků (www.gisova.ostrava.cz). 

Z regionálně – geologického hlediska patří území do předhlubní karpatských 

příkrovů. Bezprostřední podloţí území tvoří neogénní  (miocénní) vápnité jíly aţ jílovce 

zelenošedé barvy. Kvartérní pokryv je z větší části vybudován rozsáhlým komplexem 

fluviálních kvartérních uloţenin nivního stupně údolní terasy řeky Lučiny s mocností  

3-6m, které je tvořeno vrstvou zvodněných hlinitopísčitých středně zrnných štěrků 

aţ písků, jejichţ mocnost je 0,5 – 3,4 m a náplavovými hlínami, které mají charakter 

jílovitých aţ jílovotopísčitých hlín s ojedinělou organickou příměsí, šedé nebo hnědé barvy 

s rezavými šmouhami o mocnosti 0,9 – 4,6 m. Západní část lokality je vytvořena 

kunčickou terasou, která se rozprostírá mezi nivami řek Lučiny a Ostravice. Sedimenty 

terasy jsou zastoupeny hlinitopísčitým štěrkem, v jehoţ nadloţí se nacházejí fluviální 

hlíny. Fluviální sedimenty jsou především v západní části zájmového území kryty cca 

2 m mocnou vrstvou sprašových hlín (Slivková, 2013). 

Vrstevní sled v celé lokalitě je ukončen naváţkami hodně proměnlivé mocnosti 

i sloţení. Jedná se především o hráze jednotlivých kalových polí jednotlivých úloţišť ČOV 
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řeky Lučiny, která je budována především haldovinou, struskou a zbytky kalů (Slivková, 

2013). 

Celkový charakter reliéfu je velmi podstatný pro získání informací o geologických 

podmínkách. Geologické prostředí je jedním ze základních podmínek pro faktory, 

které umoţňují vyuţít danou oblast (Marschalko,2005). 

 

2.2 Geomorfologické poměry 

Z geomorfologického hlediska popisované území leţí v celku v okrsku 

Havířovské plošiny, celku Ostravské pánve. Ostravská pánev je součástí podsoustavy 

severní Vněkarpatské sníţeniny a provincie Západní Karpaty (Weissmannová, 2004). 

Podle typologického členění reliéfu je studovaná lokalita popisována jako rovina 

akumulačního rázu v oblasti kvartérních struktur niţších fluviálnívch teras. Původní 

morfologie terénu je v současné době velmi ovlivněna intenzivní průmyslovou činností, 

zejména ukládáním naváţek (Slivková). 

Geomorfologické členění (viz obrázek 3), podle J. Demka (1987) 

                 Provincie: Západní Karpaty  

                       Subprovincie: VIII Vněkarpatská sníţenina  

                              Oblast: Severní Vněkarpatská sníţenina  

                                   Celek: Moravská brána  

                                        Podcelek: Ostravská pánev  

                                          Okrsek: VIIIB-1-b Ostravská niva 
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Obrázek 3: Základní geomorfologické členění České republiky (Zdroj:hajduch.net) 

 

2.3 Pedologické poměry 

V zájmovém území a jeho okolí se nacházejí 4 typy půd. V okolí nádrţe ČOV 

Lučina se nachází glej modální, pseudoglej modální, fluvizem glejová a také antropozem 

(mapa.geology.cz). 

 

2.4 Klimatologické poměry 

Zájmová lokalita leţí v teplé oblasti (viz tabulka 2). Dle Quittovi klasifikace 

lokalita spadá to teplé oblasti W2 (viz obrázek 4). Oblast značená jako W2 

je charakterizována dlouhým teplým létem, které je mírně suché. Jaro a podzim jsou krátké 

a mírně teplé. Zimy jsou krátké, mírně chladné a mírně suché. Zima má krátké trvání 

sněhové pokrývky (Tolasz,2007). 
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Tabulka 2: Klimatická charakteristika oblasti W2 (Tolasz,2007) 

Parametr Oblast W2 

Počet letních dní 50-60 

Počet dní s prům.teplotou 10 °C a více 160-170 

Počet dní s mrazem 100-110 

Počet ledových dní 30-40 

Průměrná lednová teplota -2 - -3 

Průměrná červencová teplota 18-19 

Průměrná dubnová teplota 8-9 

Průměrná říjnová teplota 7-9 

Průměr. počet dní se sráţkami 1 mm a více 90-100 

Suma sráţek ve vegetačním období 350-400 

Suma sráţek v zimním období 200-300 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 40-50 

Počet zataţených dní 120-140 

Počet jasných dní 40-50 

 

 

 

Obrázek 4: Klimatická oblast W2 (Tolasz,2007) 

 

2.5 Hydrologické poměry a hydrogeologické poměry 

Zájmový prostor je součástí hydrogeologického rajónu základní vrstvy číslo 2261 

Ostravská pánev – ostravská část a stejnojmenného útvaru podzemních vod číslo 22610. 
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Rajón je formován neogenními sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví. 

Jedná se o terciérní a křídové sedimenty, které mají štěrkopísčitý charakter. Hladina bývá 

volná, propustnost průlinová. Území se řadí do povodí č. 2-03-01-082-0-00 Lučina. Řeka 

Lučina se vlévá jako pravobřeţní přítok do řeky Odry. Která je tokem 1. řádu (Slivková, 

2013). 

Podzemní voda v území je vázaná především na vrstvu fluviálních štěrkopísků 

údolní a kunčické terasy, která tvoří kolektor s průlinovou propustností o mocnosti  

0,5-3,4 m. Úroveň hladiny podzemní vody má úzkou vazbu na stav hladiny v povrchovém 

recipientu (Lučině) a na mnoţství atmosférických sráţek. Pohybuje se v úrovni 2,5-8,2 m 

pod terénem (vliv různé mocnosti naváţek). Kolektor je souvisle zvodnělý. Hladina 

je volná, aţ mírně napjatá. Nesouvislá antropogenní zvodeň se pak můţe vyskytovat 

v naváţkách. Směr proudění je do tvaru V, k řece Lučině, která tvoří erozní bázi kolektoru. 

Podzemní voda je obohacována převáţně z atmosférických sráţek, má podíl zřejmě 

i infiltrace z povrchového toku Lučina. Břehová infiltrace z řeky je ovšem závislá na míře 

naplavování břehů a dna a také na sezónních stavech hladiny v řece. Propustnost štěrků 

je charakterizována koeficientem filtrace 2,5*10
-4

 aţ 1,47*10
-4

 ms
-1

 dle Jetelovy 

klasifikace 3. aţ 4. třídy, která je dost silně aţ mírně propustná.  Sprašové a náplavové 

hlíny o celkové mocnosti 1,5-3,2 m tvoří stropní poloizolátor aţ izolátor, 

který je charakterizován koeficientem filtrace kf = n*10
-11

 aţ n*10
-6

 ms
-1

 – 7. aţ. 8. třída, 

která je slabě aţ nepatrně propustná v závislosti na podílu písčité frakce. Nepropustné 

podloţí je tvořeno miocenními jíly, jejichţ koeficient filtrace se pohybuje v hodnotách 

n*10
-10

 aţ n*10
-11

 ms
-1

 (Slivková, 2013). 

 

2.6 Ochrana přírody a krajiny v okolí lokality 

Popisovaná lokalita se nenachází na území dotčeném ochranou přírody (dle § 44 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů). Dále 

nespadá do CHOPAV (dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách). Zájmové území neleţí 

v ochranném pásmu vodního zdroje (dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách), (Slivková, 

2013). 
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3. Rešeršní část – popis rekultivací, metody 

Otázka týkající se rekultivací se začala řešit přibliţně před 30-ti lety. V této době 

se objevily dvě názorové myšlenky. První z nich udávala, ţe přestoţe za devastaci krajiny 

můţe člověk, mělo by se toto území ponechat krajině, aby se s tím vyrovnala sama. Druhý 

názor stanovil, ţe člověk by se měl přihlásit k odpovědnosti za poškozené území a aktivně 

mu napomoci přiblíţit se k přírodě blízkého stavu. Po dlouhých diskuzích se lidé naklonili 

k druhému názoru a začali aktivně rekultivovat (www.priroda.cz). 

 

3.1 Co je to rekultivace 

Rekultivace zahrnuje nápravu poškozené oblasti, která je vyvolána průmyslovou 

činností a následně řeší hospodářské vyuţití oblasti. Dále představuje soubor technických 

a biotechnických prací, které slouţí k odstranění negativních vlivů (Stalmachová,1996). 

V obecném pojetí je to soubor náprav na úpravu oblasti poškozených 

antropogenními nebo přírodními vlivy, úkolem je zlepšení biologických funkcí v krajině. 

Cíle rekultivace je způsob vyuţívání konečné upravené plochy, která je nepříznivě 

ovlivněna hornickou, nebo průmyslovou činností (Kryl, 2002). 

Rekultivace je rozdělena do dvou fází. První z nich je rekultivace technická, 

která zahrnuje terénní úpravy, úpravy hydrologických poměrů, technické úpravy povrchu, 

stavba inţenýrských sítí. Druhá fáze je rekultivace biologická. Tato fáze zahrnuje 

biotechnická opatření a osevní postupy. Podle způsobu následného vyuţití se dále dělí na 

zemědělskou, lesotechnickou, sadovnicko-krajinářskou a další. Konečnou fází je začlenění 

obnoveného území do okolní krajiny (Stalmachová,1996). 

Tato obnovená rekultivovaná krajina by měla dosáhnout: 

 ekologické vyváţenosti, 

 zdravotní a hygienické nezávadnosti, 

 efektivní i potenciální produktivnosti, 

 estetické a rekreační působnosti (Stalmachová,1996). 

http://(www.priroda.cz)./
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3.2 Fáze rekultivace 

Před započetím rekultivačních prací musí být předem stanovené následné vyuţití 

krajiny. Podle toho se rozhoduje, jakým způsobem budou rekultivační práce probíhat. 

Celková rekultivace se dělí na jednotlivé fáze, které v celém procesu na sebe navazují. 

Autoři, kteří publikovali jiţ dříve, i současní autoři se ve svých publikacích 

shodují na jednotlivých fázích rekultivací (Stalmachová,1996). 

3.2.1 Přípravná fáze 

Tato fáze se řadí mezi preventivní postupy. Záměr rekultivace musí být stanoven 

jiţ při zpracování územně plánovací dokumentace (Stalmachová,1996). 

3.2.2 Důlně-technická fáze 

Má obzvláště preventivní podobu. V této fázi jsou realizována technicky 

realizovatelná a ekonomicky únosná opatření (Stalmachová,1996). 

Při stanovení koncepce důlně-technické rekultivace je nutné vycházet ze znalostí: 

 geologických poměrů, 

 dostupné techniky, 

 technicky, organizačně a ekonomicky realizovatelné technologie (Štýs,1981). 

 

3.2.3 Biotechnická fáze 

Fáze zahrnující biologické a technické práce. Cílem je zajistit zahlazení následků 

činnosti na krajinu, ţivotní prostředí i socioekonomický prostor lidské společnosti. Jedná 

se o realizování podmínek pro hospodářské vyuţití území, ale také posílení ekologické 

stability krajiny. V této fázi se vytvářejí jednak podmínky pro následné biologické oţivení 

území a také práce, které umoţňují tvorbu stanovištních podmínek pro následné vyuţití 

oblasti podle schváleného projektu (Kryl,2002). 
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a) Technická fáze biotechnické etapy 

Mezi jednotlivé činnosti a úpravy patří: 

 terénní úpravy, 

 naváţky vhodných zemin, 

 základní půdní meliorace, 

 hydromeliorační úpravy, 

 technické zabezpečení – výstavba komunikačních sítí (Kryl,2002). 

Principem technické fáze je modelovat tvary reliéfů, aby byla odstraněna 

extremita prostředí, nové objekty musí být začleněny do okolní krajiny, byla řešena 

protierozní, protisesuvná opatření a nezbytným úkolem je také řešení odtokových poměrů 

v krajině. Nutné je také zřizovat a udrţovat příjezdové komunikace k dotčeným pozemkům 

(Stalmachová, 1996). 

V konkrétním případě kalových polí nesmí být území v oblasti v ochranném 

pásmu vodních zdrojů 1. a 2. stupně, v zátopovém území vodních toků, v ochranném 

pásmu sítí elektrického vedení a pásmu určeném správou spojů. Pokud se území vyskytuje 

v některém z uvedených oblastí, nesmí být rekultivace realizována (Stalmachová, 1996). 

Terénní úpravy 

Terénní úpravy jsou prováděny především na výsypkách, odvalech a kalových 

nádrţích včetně poklesových kotlin. Realizací terénních úprav je přesouvání a naváţení 

zemin pro dosaţení cílového tvaru (Štýs,1981). 

Pro provádění terénních úprav devastovaných oblastí je důleţité dodrţovat 

všechna omezení, která jsou dána poţadavky na udrţení stability rekultivovaného území. 

Stabilita území je základní podmínkou pro zapojení lokality do okolní kulturní krajiny 

(Kryl,2002). 

Při tvarování je nutné zajistit jednotlivé cíle. Musí být dodrţeny podmínky pro 

vhodné mikroklima, zachovány podmínky pro konečné tvarování svahů a plošin bez 

pouţití přechodných prostor pro uloţení odpadů. Musí být zajištěna stabilita svahů, 

neméně důleţitá je také znalost půdních poměrů. Konečný sklon svahů musí zaopatřit 
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odvod povrchových vod bez rizika eroze svahů a vhodné předpoklady pro vyuţití území 

(Stalmachová, 1996). 

Naváţky vhodných zemin 

Mocnost překryvu vhodnými zeminami je dána: 

 pedogenetickou kvalitou naváţené zeminy, 

 kvalitou podorničních zemin, 

 způsobem prováděné rekultivace, 

Zeminy, slouţící pro naváţku se rozdělují na úrodné a potenciálně úrodné. Mezi 

úrodné zeminy lze řadit především zeminy vrchních humózních profilů a mezi potenciálně 

úrodné zeminy řadíme spraše, hlinité zeminy a písečné slíny (Štýs,1981). 

 

Základní půdní meliorace 

Základní půdní meliorace má za úkol upravit fyzikální nebo chemické vlastnosti 

půdotvorných podkladů. Jedná se především o pouţití rozdílných typů půdních sorbentů 

například vápenec, bentonit, papírenské kaly aj. Tyto sorbenty modifikují zvýšenou 

fytoxicitu půdotvorných podkladů hlavně pokud má půdní prostředí kyselé pH nebo 

přítomností těţkých kovů či toxických látek (Kryl,2002). 

Hydromeliorační úpravy 

Úkolem je ovlivnit kvalitativní a kvantitativní vlastnosti podzemních vod 

a vytvořit co nejvhodnější podmínky pro vody povrchové.  
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Technické zabezpečení – výstavba komunikačních sítí 

Rekultivované pozemky musí být zpřístupněny účelnou výstavbou komunikací. 

Hustota, struktura a konstrukce komunikací musí být provedena podle charakteru 

devastované plochy (Štýs,1981). 

Do těchto komunikací patří budování zpevněných lesních i polních cest. 

Konstrukční vrstvy jsou stavěny na upravených plochách. Vrstvy jsou sloţeny ze štěrkové 

drenáţní a roznášecí vrstvy, geotextílie a svrchní vrstva tvořena štěrkem, nebo 

štěrkopískem. Ve většině případů jsou cesty doplněny ještě jednostranným odvodňovacím 

příkopem. K dalšímu technickému zabezpečení patří oplocení objektů před poškození 

lidskou činností popřípadě zvěře. Poslední důleţitou součástí jsou trvalé či dočasné 

stavební objekty, slouţící pro pracovníky, kteří pracují v oblasti rekultivace (Kryl,2002). 

 

b) Biologická fáze biotechnické etapy 

Po ukončení technické rekultivace začíná vlastní zúrodňovací proces ve fázi 

biologické rekultivace (Kryl,2002). 

Práce biologické povahy zahrnují soubor lesnických a agrotechnických prací, 

které souvisí se zakládáním zelených ploch podle typu navrhované rekultivace 

(Stalmachová,1996). 

Biologická rekultivace probíhá na definitivním tvaru pozemku. Proces rekultivace 

probíhá podle předem stanoveného návrhu a cíle, který vychází z průzkumu ekologického 

popisu lokality. Dále podle způsobu výsadby a druhového sloţení. Cílem je získání 

zdravotně hygienické nezávadnosti antropogenního tvaru povrchu, zapojení do okolí 

a vyuţití z hospodářského hlediska. 

Podle typu hospodářského vyuţití lze trvalou biologickou rekultivaci řadit do jednotlivých 

typů: 

 Zemědělskou –  pokud je záměrem orná půda, vyuţití je agrotechnické. 
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- pokud se oblast vyuţívá jako sady či vinice, vyuţití 

je pomologické. 

 

 Lesnickou – lesy produkční, kdy hlavním cílem je produkce dřeva a jiných 

produktů, 

-  lesy zvláštního určení. 

 Sadovnicko-krajinářskou – park, rekreační a lesní parky. 

 Vodohospodářskou rekultivaci (Stalmachová,1996). 

Dočasné biologické rekultivace probíhají na pozemcích, u kterých se v dalších 

letech odhaduje změna vyuţití. Mezi tyto změny například patří změna reliéfu, dočasná 

deponie stavebních materiálů apod. Dočasná rekultivace musí zajistit sníţení prašnosti, 

zlepšení estetického vzhledu krajiny, omezení erozí, zlepšení mikroklimatických 

podmínek. Mezi tyto dočasné biologické rekultivace patří louky, liniová a rozptýlená 

vegetace (Stalmachová,1996). 

Rekultivace zemědělská 

Způsob rekultivace závisí na druhu sypaného materiálu na povrchu a mnoţství 

jakostní zeminy. 

Zeminu lze rozdělit do 5-ti jakostních tříd: 

 

I. Zeminy vhodné pro zemědělskou rekultivaci - černozemě, hnědozemě, spraše, 

sprašové hlíny. 

 

II. Zeminy pouţitelné pro zemědělskou rekultivaci – svahové hlíny, ostatní 

kvartérní sedimenty, neutrální aţ alkalické šupinovité šedé nadloţní jíly, hlinité 

písky. 

 

III. Zeminy vhodnou pro lesnickou rekultivaci – hnědé lesní půdy, mírně 

podzolované lesní půdy, skeletové půdy, hlinité štěrky. 
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IV. Zeminy ještě schopné zalesnění a ozelenění s omezeným hospodářským 

výsledkem – hrubozrnné písky, písčité štěrky, ţluté jíly, zeminy s příměsí uhlí. 

 

V. Zeminy fytotoxické – ty, které znemoţňují růst rostlin, půda pod pH pod 3,5 

vysoké obsahy fytotoxických látek. 

 

Zemědělská rekultivace je pouţívána v souvislosti na jakosti zemin: 

 Přímo u zemin 1.a 2. jakostní třídy. 

 Převrstvením orniční vrstvy 0,3-0,5 m – zeminy 3.a 4. jakostní třídy. 

 Následnou úpravou fytotoxické vrstvy 0,2 m a převrstvením úrodnými zeminami – 

zeminy 5. jakostní třídy. 

Důleţitá je volba rekultivačního osevního postupu. Rekultivační osevní postup 

je závislý na kvalitě půdního profilu a pedogenetických procesech. Zeminy 1. jakostní třídy 

jsou rekultivovány způsobem 8-letého ROP bez pouţití převrstvení, zeminy 2. třídy jsou 

rekultivovány způsobem 12-letým ROP, zeminy 3. a 4. třídy jsou rekultivovány způsobem 

8-letého ROP, jsou převrstvovány úrodnými zeminami. Pouţívá se vrstva 0,5 m ornice, 

u dočasné rekultivace je pouţívána vrstva 0,3 m ornice (viz obrázek 5), (Stalmachová, 

1996). 

 
Obrázek 5: České vinařství Chrámce s pěstováním vinné révy na zemědělsky rekultivovaných výsypkách 

(Zdroj:lomyatezba.cz) 
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Rekultivace lesnická 

Lesy patří mezi velmi cenné ekosystémy s vyváţenou ekologickou stabilitou. Jsou 

vyhledávaným místem pro rekreaci, turistiku, sport a dalším aktivitám  

(www.mesto-most.cz). 

Lesnická rekultivace (viz obrázek 6) se vyuţívá hlavně na území, 

které je ovlivněno těţbou. Na pozemcích, které jsou určeny k rekultivaci, dochází 

k výsadbě dřevin. Důleţitým hlediskem je určení budoucí funkce lesa, zda-li bude mít 

funkci ochrannou, zdravotní či rekreační (www.zelenezpravy.cz).  

V rámci lesnické rekultivace jsou poţadavky lesních dřevin na kvalitu území 

podstatně niţší neţ u rekultivací zemědělských. Lesy plní mnoho významných funkcí. 

Mezi nejvýznamnější patří mimoprodukční funkce, půdotvorné, hygienické, 

půdoochranné, asanační, protierozní, estetické a rekreační. Lesnická rekultivace se provádí 

vhodnou úpravou plochy před vlastní výsadbou, důleţitý je vhodný výběr dřevin 

v závislosti na stanovištních podmínkách, a cílová funkce porostu. Pokaţdé je potřeba 

vycházet z fytogeografických a vegetačním popisů konkrétního území, kde rekultivace 

bude probíhat. 

Vhodnější je vyuţívat druhy se širokou ekologickou amplitudou, tedy druhy, které jsou 

odolné k extrémním podmínkám a jsou schopné snášet případné změny. 

Pro lesnickou rekultivaci se vyuţívají dřeviny a keře, které se rozdělují do tří skupin: 

I. Skupina jsou dřeviny a keře, které mají meliorační význam, nazývané také jako dřeviny 

přípravné – brslen evropský (Eonymus europaeus), bez černý (Sambucus nigra), svída bílá 

(Swida alba), rakytník úzkolistý (Hippophae rhamnoides) hloh obecný (Ctataegus laevis), 

vrba nachová (Salix purpurea), vrba jíva (Salix capraea), ptačí zob obecný (Ligustrum 

vulgare), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), a další. 

 

II. Skupina, do které patří dřeviny a keře s výrazným melioračním a částečně 

hospodářským významem – olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá (Alnus incana), javor 

http://www.mesto-most.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=10918
http://www.zelenezpravy.cz/rekultivace/
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jasanolistý (Acer negundo), lípa srdčitá (Tilia cordata), bříza bílá (Betula pendula), třešeň 

ptačí (Cerasus avium), topoly (Populus candidans, P. trichocarpa, a další). 

 

 

III. Skupina zahrnuje cílové dřeviny, kde hlavní funkce je produkce dřeva – dub červený 

(Quercus rubra), topoly kanadské (Populus robota, P.serotina, P.regenerata), dub letní 

(Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), jilm horský (Ulmus glabra), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), 

modřín opadavý (Larix decidua), borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice černá (Pinus 

nigra), smrk pichlavý (Picea pungens), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menzienzii), 

(Stalmachová,1996). 

 

Obrázek 6: Rekultivace vnější výsypky lomu Vršany rekultivováno lesnickou rekultivací (Zdroj:slon.diam.cz) 

 

Rekultivace sadovnicko-krajinářská 

Rekreace je povaţována za jednu z nejvýznamnějších hledisek pro obnovu 

psychických i fyzických sil. Lidé zde odpočívají, tráví volný čas a vyuţívají je pro své 

zájmy a koníčky. Proto je velmi důleţité krajinu postiţenou průmyslem rekultivovat pro 

tyto rekreační zájmy (Stalmachová,1996). 

Rekreace člověka se stává nenahraditelnou sloţkou. Kvalita rekreačního prostředí 

je podstatným faktorem pro optimální průběh rekreace. Rekreační prostředí by mělo být 

http://www.slon.diam.cz)/
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pravým opakem urbanizovaného prostředí. Zdravým, klidným, a esteticky vhodným 

prostředím je především část přírodní krajiny s vysokým podílem zdravotně a esteticky 

působivých sloţek vysoké zeleně v kombinaci s dalšími formami zeleně (Štýs, 1981). 

Podle způsobu rekreace se území dělí na: 

 rekreační a parkové lesy, 

 parky, 

 lovecké prostory, 

Rekreační lesy se budují v příměstských oblastech průmyslových oblastí. Jsou 

určeny jako lesy zvláštního určení. Cílem vytváření je tvorba esteticky působivých lesních 

prostředí s tvorbou rekreačních prvků. 

Parkové lesy (viz obrázek 7) jsou tvořeny přirozenými a umělými rekreačními 

prvky. Převaţují zde funkce mimoprodukční a důleţitými znaky jsou travnaté plochy, lesní 

louky a skupiny stromů i keřů. 

Lovecké prostory jsou charakterizovány jako lesnické rekultivace 

s mimoprodukční funkcí, tyto prostory jsou doplňovány krmelci. Tyto prostory slouţí pro 

poskytování ţivota zvěře i zájmy lidí (Stalmachová,1996). 

 

Obrázek 7: Cesta v zámeckém parku v rámci rekultivace (Zdroj:zahradnictvidryada.cz) 
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Vodohospodářská rekultivace 

Voda je jedna ze základních podmínek ţivota na zemi. Je důleţitým abiotickým 

faktorem pro hodnocená území (www.priroda.cz). 

Voda v krajině plní dvě významné funkce - ekologickou a krajinotvornou. 

Vodohospodářskou rekultivací se obnova krajiny řeší následně: 

 vybudování vodních nádrţí a rybníků, 

 zakládání vodních nádrţí jako zdroje uţitkové vody, 

 odstraňování stanovištních extrémů v oblasti, 

 odvodňování zamokřených půd, 

 úprava a stabilizace vodních reţimů povrchových i podzemních vod, 

 odstraňování faktorů způsobující erozi. 

Způsob vodohospodářské rekultivace doplňuje v krajině rekultivaci zemědělskou 

i lesnickou.  

Vodohospodářská rekultivace zahrnuje: 

 nádrţe na horních hranách nebo plochách jednotlivých výsypek nebo odvalů, 

 nádrţe ve zbytkových jámách, 

 zvodnělé poklesové kotliny jako typy vodních ploch (Stalmachová,1996). 

Vodohospodářská rekultivace (viz obrázek 8) prezentuje vytváření nového 

vodního reţimu rekultivované krajiny. V rámci menších vodohospodářských děl jsou 

konstruovány např. příkopy, drény, retenční nádrţe se záměrem regulace odtoku vody 

a zadrţení erozního sedimentu. Zachovávají se vytvořené lokální deprese vody jako 

ustálený ekologický prvek v krajině. Větší vodní plochy jsou tvarovány pro účely 

příměstské rekreace a jiná funkční vyuţití (www.czechcoal.cz). 

 

http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=80
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Obrázek 8: Vytváření vodních ploch v rámci vodohospodářské rekultivace (Zdroj:awt-rekultivace.cz) 

 

3.2.4 Postrekultivační fáze 

Začíná předáním pozemků po ukončení rekultivačních prací majitelům. Majitel 

si nadále své rekultivované území monitoruje a vyuţívá předem daným způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.awt-rekultivace.cz)/
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4. Kalové hospodářství a čistírna odpadních vod 

Kalové hospodářství čistíren odpadních vod je odvětví, které se zabývá 

problematikou kalů, které vznikají při čištění odpadních vod. Hlavním cílem 

je, aby produkované kaly nepříznivě neovlivňovaly ţivotní prostředí a lidské zdraví 

(Smith, S. R.,1996). 

4.1 Co je to kal 

Kal je nevyhnutelným odpadem, vznikající v čistírnách odpadních vod. 

Koncentrace znečišťujících látek v kalu závisí především na počáteční kvalitě odpadních 

vod a také na technologickém postupu (www.mzp.cz). 

Kaly jsou produkovány téměř ze všech fází čistíren odpadních vod. Prvním 

zdrojem kalu v čistírnách odpadních vod je obsah suspendovaných látek z primární 

usazovací nádrţe. Obvykle aţ 60% suspendovaných částic, které vstupují do čistírny 

odpadních vod, se staly primárním kalem, který je vysoce hnilobný a obsahuje aţ 96 % 

vody (Ruth F. Weiner, Robin A. Matthews,2003). 

Nutné je jednotlivé kaly upravovat (stabilizovat). Upraveným kalem rozumíme 

kal, který byl podroben biologické, chemické nebo teplené úpravě. Při této úpravě 

se významně sníţí obsah patogenních mikroorganismů a tím i zdravotní riziko. Schopnost 

uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí je způsobena přítomností těţkých kovů 

a jiných toxických látek, které se mohou při styku s vodou do ní uvolňovat (Turovskiy, 

2006). 

4.2 Odkaliště a kalové pole 

Jednotlivé kaly se ukládají do odkališť, známé také pod pojmem kalová pole. 

Odkaliště je místem pro trvalé uloţení sypkých odpadů z průmyslových výrob. 

Geotechnické vlastnosti náplní odkališť zhoršují způsoby jiného vyuţití těchto ploch 

po ukončení jejich provozu. Pokud nejsou jiţ pouţívané odkaliště překryty, hrozí zvýšené 

http://www.mzp.cz/cz/kaly_cistiren_odpadnich_vod
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riziko prašnosti do okolí. Dále je také moţné znečištění vodních zdrojů nebo povrchových 

vod, kde je riziko zvýšené (www.gisova.ostrava.cz). 

Kalové pole je otevřená mělká nádrţ slouţící pro příjem kalů. Dno nádrţí 

je betonové s vrstvou štěrkopísků. V této vrstvě je zabudována drenáţ, která odvádí vodu 

z kalu. Do nádrţe se vpouští stabilizovaný kal o mocnosti 20-40 cm. Kal je odvodněn 

vsakováním vody do drenáţní vrstvy a také výparem. Kal z pole je odebírán nakládači 

a dopravován ke koncovému zpracování. Tento způsob je ovšem velmi časově i finančně 

náročný, závislý na klimatických podmínkách a jsou velké nároky na zastavěnou plochu. 

(www.homen.vsb.cz)   

 

4.3 Rozdělení odkališť 

Odkaliště je moţno rozdělit podle různých kritérií. Podle tvaru mohou být 

odkaliště rovinná, údolní nebo svahová. Další rozdělení můţe být podle uloţeného 

materiálu, podle typu hráze nebo podle způsobu hospodaření s vodou. Mezi hlavní objekty 

patří kalovod, který slouţí pro přívod směsi vody a pevného substrátu. Další je hrázové 

těleso, které je členěno z hlavní hráze, dílčích hrází a vlastní těleso odkaliště. K vedení 

vody slouţí kolektor a kolektorové potrubí a k čištění odpadních vod slouţí dočišťovací 

nádrţ (www.geography.upol.cz). 

 

Výhody x nevýhody odkaliště 

Výhody: 

 nejlevnější způsob čištění odpadních vod, 

 jednoduchost provozních technologií, 

 snášení výrazných vlivů a výkyvů vody, 

 

Nevýhody: 

 dlouhodobé skladování kalů různé kvality, 
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 zábor půdy, 

 kontaminace půdy, 

 vysoké náklady na těţbu sedimentů, 

 poškozování ţivotního prostředí, zásah do krajiny, 

 zvýšená prašnost (www.actamont.tuke.sk). 

 

Zásady pro způsob obnovy odkaliště 

 Od jiných antropogenních území je nutné odkaliště izolovat kvůli moţné 

kontaminaci okolí vlivem sedimentů, které mohou z odkališť odlétávat. Za příznivé 

se povaţují vyuţití větrolamů – stromů, zemních valů, které ovšem nesmějí 

odkaliště zcela zastínit.  

 

 Ke stabilizaci povrchu lze eventuálně vyuţít i stabilizační sítě. Ty mohou slouţit 

k rychlejšímu uchycení bylin i dřevin, tím urychlují samovolnou sukcesi. Dále 

mohou zabránit odnosu popílku do okolí. 

 

 U starších, ale také u novějších odkališť je vhodné přítomný substrát odtěţovat pro 

komerční účely. Tím se zajistí návaznost mladších sukcesních stádii, která jsou 

zejména pro společenstva hmyzu důleţitá. Vhodné je, aby tato aktivita probíhala 

vţdy jen na určité ploše, čímţ se dospěje ke kombinaci v různém stupni narušení 

a následné sukcesi na jednom odkališti.  

 

 Na odkalištích je také vhodné zanechat různé oblasti či předměty, 

ve kterých nacházejí obydlí a ochranu společenstva ptáků (www.calla.cz). 

4.4 Čistírna odpadních vod 

Průmyslové vody jsou odpadní vody, které pocházejí z technologických procesů.  

Kal z čištění odpadních vod je hlavním odpadním produktem. Odpadní vody jsou svým 

charakterem odlišné od vod splaškových. Jsou čištěny přímo u zdroje svého vzniku 

v podnikových čistírnách, které jsou uzpůsobeny pro daný typ znečištění. Jedná 
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se o odpadní vody, které se vypouštějí do veřejné kanalizace z průmyslových závodů. Tyto 

odpadní vody musí být předem upraveny, aby vyhovovaly provoznímu řádu kanalizace, 

nebo byly čistitelné technologií  ČOV (Groda, 2007). 

ČOV je technologická linka (viz obrázek 9), která je podřízena poţadavkům 

na kvalitu odpadních vod na odtoku. Prvním stupněm je tzv. mechanické předčištění. Jeho 

hlavním úkolem je odstranit nerozpuštěné látky a dále ochránit další stupně čištění. Prvním 

zařízením je lapák štěrku. Toto zařízení funguje s jednoduchostí, kdy přítokový ţlab 

je rozšířen a prohlouben, tím je rychlost proudění sníţena a dochází k sedimentaci hrubých 

nerozpuštěných látek na dno jímky. Ze dna jímky je tento sediment odtěţen. Za lapákem 

štěrku jsou umístěny česle, které slouţí k zachycení plovoucích předmětů a chrání tak další 

technologické postupy. Za česlemi jsou řazeny lapáky písku slouţící k oddělování 

nerozpuštěných usaditelných částic. Písek je odstraňován odděleně, a to i v případech kdy 

je v technologické lince zařazen další sedimentační stupeň (usazovací nádrţ). Hlavní 

důvod spočívá v tom, aby bylo zabráněno vnášení písku do kalového stupně ČOV. 

Druhou část procesu tvoří biologické čištění, kdy se uplatňují biochemické 

procesy podmíněné činností mikroorganizmů, které oxidací kyslíkem rozkládají organické 

látky v odpadní vodě. Tyto procesy se uskutečňují tzv. aktivačním systémem. Aktivační 

nádrţi je udrţována určitá koncentrace kalu – biomasy. Kal musí být ze systému 

pravidelně odebírán, aby byla jeho koncentrace v systému udrţována na přibliţně 

konstantní hodnotě. Tomuto odstraňovanému kalu se říká přebytečný (nebo také 

sekundární) kal a je dále zpracováván v kalovém hospodářství (Groda, 2007). 

Odpadní voda, která přitéká na ČOV je zde čištěna a na odtoku je obsah 

znečišťujících látek výrazně sníţen, neţádoucí sloţky, vyskytující se ve vodě 

se koncentrují do odpadních kalů. Rozdělujeme dva typy kalů: primární a sekundární. 

U primárního kalu jsou usaditelné látky v surové odpadní vodě, má zrnitou strukturu 

a je tvořen nerozpuštěnými látkami, které prošly lapákem písku a česlemi. Mnoţství kalu 

dosahuje 2,5 aţ 50 g/l sušiny. Protoţe kal obsahuje i značný obsah koloidních látek, má 

schopnost vázat vodu a udrţovat ji, a proto se špatně vysouší. U sekundárního kalu, 

který se nazývá také přebytečný kal je přebytečná biomasa v usazovacích nádrţích. Má 

převáţně vločkovitou strukturu a vlastnost kalu je ovlivněn procesem, ze kterého vznikl. 

http://www.eagri.cz)/
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Podstatný vliv na charakter a vlastnost kalu má také sloţení a koncentrace odpadních vod. 

Kal pocházející z biologických filtrů se význačně liší od kalů z aktivačních nádrţí 

(www.homen.vsb.cz). 

 

 

 

 

Obrázek 9:Základní schéma kalového hospodářství na ČOV (Zdroj:homen.vsb.cz) 

 

 

4.5 Čistírna odpadních vod Lučina 

Veškeré odpadní vody průmyslové, splaškové i dešťové jsou odváděny jednotným 

kanalizačním systémem do koncové technologie mechanicko - chemicko čistírny 

odpadních vod Lučina (společně i do ČOV Ostravice). Na ČOV Lučina je realizována 

nová technologie čištění tzv. neutralizace odpadních vod pomocí oxidu uhličitého. Touto 

novou technologií je zamezeno ukládání kalů do jiţ nefunkčních kalových polí. Čistírnou 

odpadních vod Lučina i čistírnou odpadních vod Ostravice projde téměř 99% odpadních 

http://www.homen.vsb.cz/
http://www.homen.vsb.cz/
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vod. V ČOV Lučina jsou kaly z energetiky, také ocelárenské a vysokopecní. Po naplnění 

kalových polí jsou předávány externím firmám a odvodňovány na horizontální odstředivce 

(www.arcelormittal.com). 

Při vstupu na čistírnu odpadních vod Lučina (viz obrázek 10) jsou vody 

předávány přes soustavu česlí k mechanické fázi předčištění. Vody, které projdou fází 

předčištění, pokračují do aerační nádrţe. Z této nádrţe tečou přes lapač písku do 

6 - ti usazovacích nádrţí. V těchto nádrţí probíhá vlastní čiřící proces vlivem přidávaných 

chemikálií. Takto vyčištěné vody odtékají do koncové fáze – jímky. Z jímky jsou dvěma 

kanalizačními hradítky přes měrnou šachtici vypouštěny do řeky Lučiny. Pokud je to 

potřeba, je moţno vyčištěné vody z nádrţí č. 5 a 6 nechat odtéct potrubím DN 700 do 

jímky nízkotlaké čerpací stanice. Z jímky jsou přepravovány přes mikrochladiče do jímky 

vysokotlaké čerpací stanice. Z vysokotlaké stanice jsou vody poté přepravovány čerpadly 

přes filtrační stanici. Filtrační stanice obsahuje 8 tlakových pískových filtrů, které vody 

doprovází do systému provozní přídavné vody závodu. Kal, usazen v nádrţích 

je transportován do kruhové zahušťovací nádrţe. Z těchto nádrţí je pomocí podávacích 

čerpadel transportován do dvou odstředivek horizontálního typu. V této fází dochází 

k odvodňování kalu. Kaly, které jsou jiţ odvodněné, jsou za pomocí odstředivek sypány 

do kontejnerů a předávány externím firmám pro jejich vyuţití. Kapalná fáze, 

která se odděluje, odtéká do kanalizačního systému a opět vstupuje do jímek čistírny 

odpadních vod. Havarijní stav je moţné zajistit přes dvě kalová pole, která zajišťují 

havarijní rezervu. Kal z nádrţí je hydraulickou cestou dopravován právě na tyto kalová 

pole (Kaňok,2009). 

 

http://www.dspace.vsb.cz)./
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Obrázek 10: ČOV Lučina (Autor: Jaworková, 2014) 
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5. Ekonomické srovnání vyuţití výrobků a odpadů 

Ekonomické srovnání zahrnuje jednotlivé firmy a jejich ceníky vhodných 

odpadů, které mohou být ukládány na kalové pole ČOV Lučina (viz tabulka 3). 

 

Tabulka 3: Ekonomické srovnání 

 Vítkovice 

Doprava, a.s. 

Ostravská 

těţební, a.s. 

ELTEM 

servis, s.r.o. 

Písek 

Ostrava 

Beton 155,00 Kč 100,00 Kč 150,00 Kč 100,00 Kč 

Cihly 155,00 Kč 130,00 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč 

Tašky a keramické 

výrobky 

 

720,00 Kč 

   

170,00 Kč 

Zemina bez kamení a 

jiných neţádoucích sloţek 

 

65,00 Kč 

   

Zemina a kamení  

140,00 Kč 

 

60,00 Kč 

 

75,00 Kč 

 

130,00 Kč 

Vytěţená hlušina  

140,00 Kč 

   

130,00 Kč 

Štěrk ze ţelezničního 

svršku 

 

150,00 Kč 

   

Stavební materiál na bázi 

sádry 

 

1 470,00 Kč 

   

Nezpracovaná struska 

(elektropecní) 

 

150,00 Kč 

   

Nezpracovaná struska 

(sekundární metalurgie) 

 

150,00 Kč 

   

Nezpracovaná struska 

(konvertorová) 

 

150,00 Kč 

   

Stavební suť  130,00 Kč 150,00 Kč  

 

  

  

                                                                                

 

 

Ostatní výrobky 

jsou dle dohody 
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Jelikoţ ještě není vydáno územní rozhodnutí, firma INSTRUO s.r.o. zatím 

neuzavírá s ţádnou firmou smlouvu o ukládání odpadů. Obecně budou mít moţnost přivézt 

odpady všechny firmy, jejichţ rozbor vyhoví kritériím a legislativě. V úvahu připadají 

nejvíce stavební firmy. 

Do příprav v rámci rekultivace kalových polí jako jsou náklady na projekt, platy, 

doprava atd. zatím vloţila firma přes půl miliónu Kč. Po změně projektu o výměře plochy 

89.000 m
3
 bude cca 120.000 t materiálů a odpadů. Pokud by dodavatelé platili cca 50 Kč/t, 

zisk by činil 6.000.000 Kč, od kterého je však potřeba odečíst vloţené náklady na provoz 

odkaliště jako je doprava, mzdy pracovníků, úhrady za energie, techniku, rozhrnování 

odpadů atd. 

Po domluvě s firmou ArcelorMittal a.s. a krajským úřadem budou vyuţity pouze 

stavební odpady a výrobky z těchto odpadů. Toto rozhodnutí vyplynulo z obav ukládání 

průmyslových odpadů, moţnosti výskytu těţkých kovů či jiných příměsí, u kterých by byla 

moţnost zvýšeného rizika. 
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6. Srovnání rekultivací u nás i v Evropě, příklady odkališť 

Kontaminace ţivotního prostředí z přírodních i antropogenních zdrojů je dnes 

velkým problémem pro ţivotní prostředí vzhledem k výskytu toxických látek 

(Singh,2007). 

Odkaliště, ve kterých se často vyskytují toxické látky, způsobují v krajině 

rozsáhlé znečištění. Toto znečištění je potřeba řešit řadou sanačních metod a následnou 

rekultivací území. Následná kapitola řeší moţnosti rekultivací jak u nás, tak také ve světě 

a poukazuje na příklady jednotlivých odkališť.  

6.1 Kalového pole Ţiar nad Hronom 

Rekultivace v Ţiaru nad Hronom na Slovensku probíhala v letech 2006-2012. 

Rekultivační práce byly ovšem ukončeny uţ o rok dříve, v roce 2011. Zhotovitel 

rekultivace byla firma PASTELL-TERRAEKO, s. r.o. Od roku 1953 se v městě Ţiaru nad 

Hronom vyráběl hliník. V roce 1998 byla výroba jeho původní technologie ukončena. 

Základní sloučenina pro výrobu hliníku je oxid hlinitý, ten se získával relativně obtíţným 

způsobem z bauxitu. Po vytěţení oxidu hlinitého se zbytky po zpracování bauxitu 

přepravovaly a ukládaly do kalových polí nedaleko závodu výroby (viz obrázek 10). Toto 

odkaliště zabíralo asi 44 hektarů plochy. Výška tělesa odkališť dosahovala aţ téměř do 45 

metrů a obvod díla měl skoro 3 kilometry. V odkališti bylo uloţeno cca 10 milionů tun 

kalu. Tento kal před započatou rekultivací obsahoval 1,2 milionů metrů krychlových vody. 

Část vody v kalu pochází z původních výrobních procesů, další část ze sráţek 

(www.juta.cz). 

Největší hrozbou území činila alkalická voda. Tento problém bylo nezbytné 

vyřešit. Realizace projektu začala čištěním alkalických vod a zároveň se musela přijmout 

taková opatření, aby se zabránilo následnému prosakování sráţkových vod do odkaliště 

(www.juta.cz). 

Vyřešení problémů kalového pole nebylo pouze z hlediska finanční náročnosti, 

ale také z hlediska sanace. Jeho nejnápadnější částí bylo zajištění nepropustnosti celého 
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povrchu kalového pole. Kalové pole je zde charakterizováno jako obrovský umělý kopec, 

který je sloţen z cca 10 milionů tun hnědého a červeného kalu (www.az-europe.eu/cz). 

Technická rekultivace spočívala od vybudování přístupových komunikací 

a manipulačních pásů, přes vybudování odvodňovacích prvků a uklidňujících nádrţí, 

terénních úprav s přesunem velkého mnoţství hmot, aţ po kladení jednotlivých 

rekultivačních vrstev k zabránění průsaku vod (www.az-europe.eu/cz). 

Vlastní práce těsnění probíhaly v rámci vytvoření nepropustné izolace na celkové 

ploše. Dalším krokem bylo uzavření průsakových vod a gravitačních kanálů s dalším 

utěsněním a zakrytím svahů. Jako těsnící vrstva pro samotné odkaliště i jeho okolí byla 

pouţita izolační fólie Junifol PEHD, jejíţ tloušťka byla 1,5 a 1,0 mm na ploše 232 140 m
2
. 

Další funkci ochrany plnila netkaná geotextílie geoNETEX o plošných hmotnostech 

200,500 a 800 g/m
2
. Tato funkce plnila separaci, filtraci a celkovou ochranu. Geotextílie 

byla pouţita na ploše o velikosti 454 710 m
2
 (www.juta.cz). 

Vrch odkaliště po zpracování alkalické vody z pěti bazénů prošel zásadní úpravou 

terénu. Svahy odkaliště, jsou překryty bentonitovou rohoţí, drenáţním prvkem, 

který odvádí sráţkovou vodu a vrchní rekultivační vrstvou, která tvoří geobuňky 

se štěrkovou výplní s přibliţně 10% podílem humózní zeminy. Předpolí odkaliště bude 

zaizolované aţ za podzemní těsnící stěnu HDPE fólií, na kterou bude poloţena ochranná 

a drenáţní vrstva a výsypný vrstva zeminy a humózní zeminy s výsadbou trávy 

a keřovitého porostu. Po dokončení projektu sráţková voda nebude mít moţnost dotknout 

se kalu, bude zachytávána a odváděna potrubími do uklidňujících nádrţí a pak do vodních 

toků (www.az-europe.eu/cz). 

Po technologické rekultivaci následovala rekultivace biologická. Tato fáze přímo 

navazuje na těsnící práce. Na všechny těsnící materiály byla uloţena vrstva zeminy 

a následná výsadba trávy a křovinných porostů (www.az-europe.eu/cz).  

Po takto rekultivované ploše (viz obrázek 11) bude odkaliště těsněno proti 

průsakům sráţkových vod a nebudou tak nadále vznikat vody alkalické. Touto rekultivací 

oblast získá zvýšený stupeň ekologické stability a budou odstraňovány úlety pevných 

sloţek (viz obrázek 12). Rovněţ se významně zvýší krajinně-estetická úroveň celé oblasti 

http://www.az-europe.eu/cz)
http://www.az-europe.eu/cz)
http://www.juta.cz/
http://www.az-europe.eu/cz)
http://www.az-europe.eu/cz)
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Ţiarské kotliny. Je zde také vybudován monitorovací systém, který bude v dalších letech 

hlídat a sledovat jednotlivé parametry (www.juta.cz). 

 
Obrázek 11: Kalové pole nedaleko výroby závodu (Zdroj:az-europe.eu/cz/) 

 

 
Obrázek 12: Rekultivované odkaliště (Zdroj:topky.sk) 

 

6.2 Odkaliště Ak-Tjuz 

Odkaliště Ak-Tjuz se nachází v Kyrgyzstánu. Nacházejí se zde čtyři odkaliště. 

Těţba loţiska započala v průběhu druhé světové války, kdy hlavní vyuţívanou sloţkou 

bylo olovo. Zhruba v polovině 60. let byla těţba přeorientována na těţbu vzácných rud. 

Těţba rud byla ukončena v polovině 90. let, loţiska jsou však stále nevyčerpaná 

(www.geominprojects.com). 



Kateřina Jaworková: Rekultivace kalových polí ČOV Lučina 

 

2014  33 
 

Otevřený povrchový důl, vysoké haldy hornin i technicky nezajištěná odkaliště, 

u kterých chybí pravidelný monitoring, představuje velké environmentální riziko 

z hlediska kontaminace okolí. Toto riziko je navíc zvýšeno přírodními poměry, kdy 

lokalita se nachází v seismicky aktivní oblasti. Neustálým rizikem je také zemětřesení 

a následné sesuvy, které mohou poškodit hráze odkališť nebo způsobit jejich přeliv 

(www.geominprojects.com). 

Odkaliště č. 1 

Ze všech čtyř odkališť je toto odkaliště nejstarší a nachází se přímo pod úpravnou 

(viz obrázek 13). V letech 1942 – 1955 bylo zde uloţeno 370 000 m
3
 odpadů, 

které obsahují vysoký podíl vzácných prvků a těţkých kovů. V dnešní době je v odkališti 

je velkého mnoţství jemného REE - Th koncentrátu, u které je velice nevýhodné jeho 

rozšíření větrnou erozí do okolí a tím je spojen negativní dopad na okolí. Dalším 

rizikovým problémem je eroze, která způsobuje rozrušení čela hráze odkaliště. Odpady 

v odkališti jsou na mnoha místech uloţeny bez jakéhokoliv překrytí a za přístupu 

atmosférických sráţek a gravitace se velmi často ,,přesouvají´´ do řeky Kiči-Kemin. Při 

analýze vzorků z odkaliště byly zjištěny vysoké koncentrace Pb, Zn, Cu, Mo, As a Be 

(www.geominprojects.com). 

 

 
Obrázek 13: Odkaliště číslo 1 (Zdroj:geominprojects.com) 
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Odkaliště č. 2 

Je situováno v bočním údolí na pravém břehu řeky Kiči-Kemin cca 2 km od obce 

Ak-Tjuz (viz obrázek 14). Činnost odkaliště byla v letech 1951 - 1972. Do roku 1964 zde 

bylo uloţeno 1 050 000 m
3
 odpadů. V roce 1964 došlo k obrovské havárii, způsobené 

protrţení hráze, kdy z odkaliště uniklo cca 680 000 m
3
 radioaktivních odpadů do údolí 

řeky Kiči-Kemin. K této ekologické katastrofě došlo vlivem mnoha faktorů. Jedním z nich 

bylo nedokonalé zajištění a nedostatečná údrţba hráze. Dalším faktorem jsou přírodní 

poměry, vliv zemětřesení a atmosférických sráţek. Dle informací z literatury se uvolněné 

odpady z odkaliště dostaly aţ do vzdálenosti 40 km od odkaliště. Vlivem tak velké 

vzdálenosti zasaţení se radioaktivní odpady dostaly aţ do měst, která jsou jiţ na území 

Kazachstánu. Nánosy odpadů byly v postiţených městech postupně odklízeny 

na přechodná úloţiště a překryty izolačním materiálem. Mnoho zbytků odpadů v údolí 

zůstalo a z neznámých důvodu nebyly zcela odklizeny. Celkový environmentální problém, 

i stávající radiace působí pravděpodobně i nadále (www.geominprojects.com). 

 

 

Obrázek 14: Odkaliště číslo 2 (Zdroj:geominprojects.com) 

 

 



Kateřina Jaworková: Rekultivace kalových polí ČOV Lučina 

 

2014  35 
 

Odkaliště č. 3 

Odkaliště se vyskytuje v údolí na levém břehu řeky Kiči- Kemin cca 2 km jiţně 

od vesnice přímo pod odvaly hlušiny z loţiska Kutesaj (viz obrázek 15). Je zde uloţeno 

cca 800 000 m
3
 odpadů. Část odkaliště je ještě volné. Problém odkaliště č. 3 je zavezení 

přesně neurčeného mnoţství Th-REE koncentrátu. Jeho uloţení bylo zavezeno bez 

technického zajištění. Odkaliště fungovalo v letech 1965 – 1978. V roce 1979 bylo 

uzavřeno, ovšem neustále zde dochází k větrné a vodní erozi (www.geominprojects.com). 

 

 
Obrázek 15: Odkaliště číslo 3 (Zdroj:geominprojects.com) 

 

Odkaliště č. 4 

Nachází se cca 8 km pod městem Ak-Tjuz v pravém břehu údolí, které ústí 

do Kiči-Keminu (viz obrázek 16). Je zde uloţeno cca 2 500 000 m
3
 odpadů. Odpady 

do odkaliště byly dopravovány pomocí produktovodu (viz obrázek 17). Na mnoha místech 

trasy je moţno vidět stopy po úniku radioaktivních odpadů. V roce 2000 byla na odkališti 

provedena monitorovací studie, která popisovala rizikové faktory a doporučila jejich 

řešení. Toto řešení bylo navrţeno společně ve spolupráci s Finskem. Riziková situace 

v údolí řeky je dokumentována v bývalém skladu REE - Th-koncentrátu, který 
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se vyskytuje cca 2 km pod vesnicí Ak-Tjuz. Tento objekt spadá do kategorie malých 

ohnisek radioaktivního znečištění. Změřené dávky gama záření vysoce překračují 

hygienickou normu. Proto by se člověk neměl v objektu vůbec pohybovat. Dalším 

problémem je roznos radioaktivního prachu větrnou erozí do okolí. Navíc tento objekt není 

nijak technicky zabezpečen. Nejsou zde umístěny ţádné výstraţné značky ani objekt není 

chráněn oplocením. Zdraví zdejší populace můţe být ohroţeno a přenášeno potravními 

řetězci, jelikoţ se v blízkém okolí pase dobytek a lidé zde sbírají houby a lesní plody 

(www.geominprojects.com). 

 

Obrázek 16: Odkaliště číslo 4 (Zdroj:geominprojects.com) 

 

Obrázek 17: Produktovod odkaliště číslo 4 (Zdroj:geominprojects.com) 

http://www.geominprojects.com/
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6.3 Odkaliště Třinecké ţelezárny 

Odkaliště vznikalo od 60. let 20. století do roku 1998 z průmyslového areálu 

v Třinci. Nyní je v majetku Energetiky Třinec, a.s. Celková rozloha činí 20,32 ha. 

Odkaliště je z velké části zalesňováno náletovými dřevinami a je ohraničeno účelovou 

cestou. Podklad je nestabilní, nacházející se vodní plocha se postupně vysušuje 

a předpokládá se, ţe území bude do jisté míry kontaminované. Nádrţ slouţí k usazování 

kalů z úpravny (www.trinecko.cz). 

 

Odkaliště se nachází severovýchodně od vrchu Jahodná v Dolní Lištné (viz 

obrázek 18). Jde o odkaliště údolního typu. Bylo vytvořeno přehrazením částí 

na severovýchodní straně. Základní hráz dosahuje výšky 5 m, nachází se v nadmořské 

výšce 365 m n.m. Dno odkaliště je tvořeno ze zemních substrátů. Území je 

charakterizováno jako úloţiště struskopopelové směsi pocházející z hutní výroby. 

Odkaliště vznikalo převozem velkého mnoţství materiálů a organizovaným usazením 

(sedimentací) látek. Popílek byl smícháván s vodou a tato vodní suspenze byla z teplárny 

transportovaná hydraulickým potrubím. Ukládání probíhalo v roce 1964 aţ do roku 1998. 

Podle údajů bylo ročně uloţeno 100 tisíc t/rok (Bobková, 2012). 

 

Postupným usazováním docházelo k vytvoření 13-ti teras, jejich výška dosahovala 

3 m a šířka činila 5-7 m. Vzrůstající hráze byly jiţ vytvořeny popílkem, ten byl hutněn 

pomocí válců. Do odkaliště byl přidáván sádrovec, aby se dosáhlo nepropustnosti hráze. 

Pomocí drenáţí a štěrkových filtrů byla zabezpečena stabilita hrází. Během terénních 

průzkumů nebyly zjištěny svahové nestability hrází. Ukládání popílků bylo ukončeno 

dosáhnutím kóty 403 m, tím vznikla cca 38 m mocná vrstva ukládaných sedimentů. 

Vlivem ukládání tak byla v území zmenšena výšková členitost georeliéfu. Dnes je rozloha 

odkaliště cca 11,5 ha se systémem hrází o v rozloze 8,5 ha (Bobková, 2012). 

Vytvořením odkaliště došlo v oblasti k přeměně povrchového odtoku. Dnes 

je koryto bezejmenného potoka téměř vyschlé ve většině ročních období. Kdysi přirozená 

spádnice mířila ze západu aţ severozápadu, kdy voda byla odváděna bezejmennou 

vodotečí, ta se vlévala do řeky Líštnice. Během ukládání popílků v odkališti vznikalo 

http://www.trinecko.cz/
http://www.theses.cz)./
http://www.theses.cz)./
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značné mnoţství přebytečné vody, ta byla odváděna přepadovými věţemi, které jsou 

zaústěny do betonových ţlabů (Bobková, 2012). 

V prostoru úloţiště jsou ovlivněny půdní poměry. Původně byly v oblasti 

zastoupeny hlavně hnědé půdy a rendziny, také pseudogleje. Do některých částí teras byla 

navršena ornice a podornice. Zbylou plochu odkaliště pokrývá v dnešní době antrozem, 

jelikoţ odkaliště zůstává zakryto škvárou a usazeným popílkem (Bobková, 2012). 

Na spodních terasách v minulosti probíhala rekultivace za pomocí melioračních 

dřevin. Mezi hlavní dřeviny patřily především stromy ze skupiny betula, populus a picea, 

zbylé plochy byly následně zatravněny trávobylinnými společenstvy. Ostatní plochy byly 

ponechány přirozené sukcesi. Z náletových dřevin zde najdeme především skupinu betulu, 

salix, alnus a různé druhy travin. Oblast vodní plochy je tvořen porosty bahenních rostlin, 

jako např. typha, phragmites a carex. Tyto porosty především zpomalují účinky větrné 

eroze, díky tomu zabraňují k sesuvům. Rovněţ porosty zpomalují vodní erozi stávajících 

teras (Bobková, 2012). 

Přestoţe odkaliště narušilo krajinný ráz a výrazně ovlivnilo přírodní procesy, 

jedná se o cennou lokalitu s výskytem vzácných druhů. Územní plán města Třinec 

odkaliště začleňuje do ploch, které jsou určeny k rekultivaci. V důsledku vyskytujících 

vzácných druhů i lučních společenstev bylo jedním z nápadů rekultivaci území zpřístupnit 

pro odborníky i širokou veřejnost pro studijní účely (Bobková, 2012). 

 

Obrázek 18: Poloha odkaliště (Zdroj:metal2014.com) 

http://www.theses.cz)./
http://www.theses.cz)./
http://www.theses.cz)./
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Třinecké odkaliště poukazuje na sukcesní změny (viz obrázek 19), kdy se mezi 

pionýrskými druhy vyskytují i vzácní a chránění ţivočichové a rostliny. Z hlediska sukcese 

bude poutavé sledovat vývoj společenstev na této lokalitě i nadále. Z větší části je oblast 

pokryta roztroušenou vegetací pupalek (Oenothera sp.), kopretiny irkutské (Leucanthemum 

ircutianum), zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis), písečnice douškolisté (Arenaria 

serpyllifolia) a shluky třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), (www.ziva.avcr.cz). 

 

 
Obrázek 19: Sukcesní změny (Zdroj:ziva.avcr.cz) 

 

 

6.4 Odkaliště vysokopecních kalů Rudná I 

Majitel odkaliště vysokopecních kalů Rudná I je firma ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Zájmová oblast se nachází v městské části Ostrava- Kunčičky (viz obrázek 20).  Celková 

rozloha odkaliště činí 83 562 m
2
. Předchozí vyuţití tohoto brownfieldu bylo průmyslové. 

Odkaliště vznikalo ukládáním kalů z hutní výroby. Dnes je jiţ zavezeno hrubým 

kamenným odpadem z průmyslových výrob (www.geography.upol.cz). 

Odkaliště Rudná I leţí na sever od areálu ArcelorMittal a.s. za silnicí I. třídy 

Rudná vlevo ve směru na Havířov (viz obrázek 21). Je charakterizován obdélníkovým 

tvarem s delší stranou ve směru východ-západ. Objekt nevyuţívá přirozené prohlubně 
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v terénu, ale je vytvořeno za pomocí sypané hráze ze strusky, která je kolem celého 

odkaliště (www.metal2014.com). 

 

 

 
Obrázek 20: Zájmová oblast (Zdroj:metal2014.com) 

 

 

 
Obrázek 21: Detail území (Zdroj:metal2014.com) 

 

Poblíţ lokality nejsou ţádné objekty. Oblast je charakterizována vysokými 

náletovými dřevinami (viz obrázek 22), které dosahují do výšky aţ 7 m. V současné době 

je oblast vyuţívaná pro soukromé účely k podnikání. Pro další vyuţití lokality, je nutné 

oblast revitalizovat a také vybudovat nové inţenýrské sítě, podle moţnosti vyuţití 

této oblasti. Velkým plusem jsou blízké komunikační i ţelezniční komunikace. Oblast 

můţe slouţit pro lehký průmysl, drobnou výroby či sklady, nebo jako drobná či ochranná 

zeleň (www.metal2014.com). 

http://www.metal2014.com/
http://www.metal2014.com/
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Obrázek 22: Náletové dřeviny (Zdroj:metal2014.com) 
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7. Metodika práce 

 

1. Analýza oblasti 

2. Terénní průzkum 

3. Popis rekultivací, srovnání 

4. Vlastní návrh 

 

 

1. Analýza oblasti  

V bodě analýzy oblasti bylo území popsáno dle map a přírodních poměrů dané 

oblasti. Studovaná oblast byla zařazena dle geologie, geomorfologie, pedologie, 

klimatologie a hydrologie do oblasti, do které spadá.  

2. Terénní průzkum 

Terénní průzkum byl proveden ve studované oblasti kalových polí ČOV Lučina. 

Oblast byla prostudovaná, aby bylo moţné navrhnout pozdější rekultivaci. Dále byly 

jednotlivé kalové pole i jejich okolí nafoceno. Fotografie byly pořízeny fotoaparátem 

značky Canon eos 1100d. 

3. Popis rekultivací a srovnání 

Tento bod popisuje jednotlivé rekultivace a jejich vysvětlení. Dále ekonomické 

srovnání firem, jako potenciální dodavatele odpadů. Srovnání cen jednotlivých firem. 

Poslední částí je srovnání jednotlivých rekultivací u nás i v Evropě a popis odkališť, 

u kterých rekultivace zatím neproběhla. 

4. Vlastní návrh 

V praktické části diplomové práce je popsán konkrétní návrh rekultivace kalových 

polí ČOV Lučina. Návrh byl zvolen dle charakteristik oblasti a moţnosti dalšího vyuţití.  
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Pouţití jiných metod ovšem v oblasti není vhodné vyuţít, jelikoţ je odkaliště nestabilním 

dílem. Proto nejvhodnějším způsobem je zasypání stávajících kalů vhodnými odpady. 

Tento způsob je dále více popsán v praktické části.  
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8. Praktická část 

Praktická část diplomové práce se zabývá rekultivací kalových polí ČOV Lučina. 

V této části jsem oblast popsala a poté navrhla rekultivaci. 

V diplomové práci jsem řešila způsob, jakým bude studovaná oblast 

rekultivována. Jelikoţ se jedná o odkaliště, které je velmi náročné inţenýrské dílo, a proto 

při ztrátě stability můţe ohrozit okolní ekosystémy i ţivoty lidí není mnoho způsobů, jak 

tyto plochy vyuţít. Z důvodu, ţe se jedná o dílo, které se nachází na pozemcích podniku 

ArcelorMittal a.s. nemůţe být zrekultivovaná oblast vyuţívaná pro širokou veřejnost. Proto 

moţnost vytvoření lesoparků a rekreačních oblastí pro veřejnost je z praktického hlediska 

nemoţná.  

Trendy kalového hospodářství jsou v Evropě velmi řešenou otázkou. Dochází také 

k výraznému odchýlení od skládkování kalů, naopak se většina států snaţí kal vyuţít jiným 

způsobem. V mnoha státech Evropy narůstá energetické vyuţívání kalů a zvyšují 

se metody pro zpracování kalů do půdy a jejich kompostování (www. homen.vsb.cz). 

Způsobů, jak rekultivovat studovanou plochu je více, ovšem z praktického 

i ekonomického hlediska se tento výběr zuţuje. Jednou z moţností je odtěţení kalu, pak se 

ale naskytuje otázka, jak kal dále vyuţít. Vytěţení kalu a následné jeho spalování 

je finančně velmi náročné. Další moţností je zakompostování kalů, nebo vyuţití kalů jako 

hnojivo. Ovšem i tyto způsoby naráţí na spoustu technologických problémů. Pokud je kal 

dostatečně stabilizovaný, hygienizovaný a splňuje řadu legislativních poţadavků, je moţné 

kal vyuţít jako hnojivo v zemědělství. Většinou totiţ obsahuje dostatečné mnoţství 

organických látek, jako jsou fosfor, dusík a vápník. Tento způsob je velmi pouţívaným 

v zemích s rozvinutým hospodářstvím.  

Z moţností, jak rekultivaci provést je dle praktického i ekonomického posouzení 

nejvhodnější způsob, který je popsán dále. Tento způsob spočívá v technické rekultivaci 

a následně k rekultivaci biologické. 

Z ekologického hlediska by vytěţení kalů bylo nejlepší variantou, aby 

nedocházelo k neustálému znečišťování podzemních vod. Z ekonomického hlediska, 

je nejlepší variantou zasypání kalů vhodnými materiály. Tento způsob je vybrán 
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v popisované oblasti, jelikoţ sanace oblasti nebyla nařízena a z ekonomického hlediska 

je to nejvhodnější způsob. Také otázka, která se týká znečištění podzemních vod, 

by nebyla vyřešena ani následnou sanací, jelikoţ kaly zde byly ukládány jiţ od 50. let, 

tudíţ kontaminace podzemních vod je zde uţ značná. Naopak způsob zasypání kalů 

vhodnými odpady zamezí vodný výluh kalů do půdy a tak nebude docházet ke 

znečišťování podzemních vod. V dnešní době je ovšem řešena více stránka financí, na 

kterou byl kladen důraz i v tomto případě. Navrţený způsob navíc vychází z poznatků o 

okolí. Oblast se totiţ nachází v bezprostřední blízkosti průmyslového závodu ArcelorMittal 

a.s., v okolí se vyskytuje více odkališť, proto je území charakterizováno jako tzv. měsíční 

krajina, dále to není oblast zabydlená. Proto ze všech následujících charakteristik vyplývá, 

ţe zvolena rekultivace je ta nejvhodnější, jelikoţ lokalita by nebyla jiným vhodným 

způsobem vyuţita. 

 

8.1 Popis oblasti 

Odkaliště vzniklo v roce 1970, z hlediska historie se zde ukládaly čistírenské kaly 

z průmyslového podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. Tyto kaly se v odkališti odvodňovaly 

a voda odtékala zpět na ČOV Lučina. Zbylé odvodněné kaly se odváţely pryč z odkaliště. 

Kdyţ bylo odkaliště prázdné, tak se opět zavezlo kaly a celý cyklus se opakoval.  

Kalová pole se nacházejí v oblastech Ostrava Radvanice a Bartovice 

v Moravskoslezském kraji (viz obrázek 23). Zhotovitel stavby je firma INSTRUO s.r.o. 

Uţivatel a majitel stavby je podnik ArcelorMittal Ostrava a.s. Kalové pole tedy 

zrekultivuje zmíněná firma INSTRUO s.r.o. a po dokončení rekultivačních prací pozemek 

navrátí podniku ArcelorMittal a.s., který oblast bude vyuţívat a po dobu dalších let území 

monitorovat. 



Kateřina Jaworková: Rekultivace kalových polí ČOV Lučina 

 

2014  46 
 

 
Obrázek 23: Mapa oblasti (Zdroj:maps.google.cz) 

 

Území stávajících kalových polí se vyskytuje na severní straně čistírny odpadních 

vod v průmyslovém areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. mezi ulicí Šenovskou 

a ulici Rudná, které jsou v bezprostřední blízkosti řeky Lučiny (viz obrázek 24). Studované 

území je nezastavěné. 

 
Obrázek 24: Zbytkový kal stávajících polí (Autor: Jaworková. 2014) 
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Oblast, která je určená k rekultivaci je tvořena ze dvou kalových polí, které jsou 

součástí mechanicko-chemické čistírny odpadních vod ČOV Lučina. Tyto kalová pole jsou 

jiţ nefunkční, vznikly společně se stavbou provozu v roce 1970. Na uvedených kalových 

polích docházelo k odvodnění a usazování kalu. Jelikoţ jsou charakterizována dvě kalová 

pole, tak jedno kalové pole slouţilo k naplavování a druhé pole slouţilo k odtěţování. 

Odtěţený kal se poté odváţel na skládku odpadů.  

V roce 2005 byla na uvedené ČOV Lučina instalována novější technologie. Tato 

technologie slouţí k odstřeďování kalů strojním způsobem, a proto současná kalová pole 

nejsou jiţ vyuţívány a je moţné je likvidovat a celé území zrekultivovat. Plocha kalových 

polí je v současnosti neudrţována, zarostlá travinným porostem bez vegetace stromů 

či keřů. Na dně nádrţí je v současné době usazený kal o mocnosti cca 2 m.  

 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Tabulka 4: Katastrální území Radvanice 

Parcela Druh pozemku Způsob vyuţití Plocha záboru 

2337 Ostatní plocha Jiná plocha 16 235 m
2 

2345/1 Ostatní plocha Jiná plocha 1 025 m
2 

 

Tabulka 5: Katastrální území Bartovice 

Parcela Druh pozemku Způsob vyuţití Plocha záboru 

1160 Ostatní plocha Neplodná půda 6 200 m
2 

 

Stavba bude prováděna na pozemku majitele. 

 

 

8.2 Odtokové poměry území 

V době, kdy byly kalové pole ještě plně funkční, byla voda odváděna z kaţdé části 

pole jednou výpustí v západní části hráze v blízkosti středově dělící hráze. Výpusti jsou 
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opatřeny stavitelnou přepadovou hranou z vysouvatelných prefabrikovaných desek, které 

jsou osazeny ve vodících U profilech. Voda z výpustí je svedena do odtokového 

kanalizačního potrubí, který vede podél vnější strany západní hráze pole a zaústěného 

do surových odpadních vod na ČOV.  

Odtokové poměry svahů a koruny hrází se po odstranění stavby nezmění. 

Sráţkové vody budou odváděny z nově vytvořené plochy příčným spádem od vrcholu 

k nově realizovaným obvodovým příkopům kolem hrází na severní, západní a jiţní straně 

a na východní straně přímo ke svahu k řece Lučině. Vyústění nových příkopů bude 

na vrchní část obvodových hrází na východní straně pomocí výpustí. Ty se nachází na 

konci příkopů. Voda bude takto znovu odtékat přímo na svah k řece Lučině. 

Po dokončení rekultivačních prací se na zvýšeném odtoku bude podílet plocha 

o celkové rozloze 2,4 ha. Dle hydrologa, který po odstranění staveb provedl výpočty, bude 

odtékat první větví obvodového příkopu cca 375 m
3 

za rok a 6,5 l/s v případě přívalových 

dešťů. Druhou větví bude odtékat cca 675 m
3 

za rok a 11,7 l/s v případě přívalových dešťů 

a třetí větví, která bude vodu odvádět z východní části, odteče 750 m
3
 za rok a v případě 

přívalových dešťů 13 l/s. 

Tyto hodnoty podle výpočtů neohrozí odtokové poměry území. Profil odtokových 

příkopů je pro uvedené mnoţství vody dostatečný i v případě nepředvídatelných 

přívalových dešťů. Veškerá voda bude odváděna po svahu na východní straně přímo 

do řeky Lučiny. Tok řeky Lučiny se nachází od východní části hráze kalových polí 10-50 

m. V důsledku dostatečné vzdálenosti, proto nehrozí nadměrné podmáčení okolních 

pozemků, které jsou vyuţívány.  

Sráţkové vody, které se vsáknout do tělesa rekultivačních směsí budou zadrţeny 

nepropustnou těsnící vrstvou a nepropustnými obvodovými hrázemi. Aby nedocházelo 

k postupnému zadrţování těchto sráţkových vod, budou vody odváděny z těsnící vrstvy 

k východní části hrázi. Zde bude vybudována drenáţní vrstva a prostupy přes hráz pro 

sráţkové vody. 
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8.3 Monitoring podzemních vod 

Monitorovací síť vrtu byla v okolí území vybudována v roce 1993. Vrty jsou 

umístěny na přítokovém i odtokovém profilu. Monitoring vod je realizován pravidelně 4x 

ročně od roku 1994. Monitoring probíhal v době provozu kalových polí i po ukončení 

provozu odkališť. Aby se zjistilo sloţení jednotlivých kalů, byla malá část z kalového pole 

(viz obrázek 25) vybagrována a kaly odebrány k laboratorním zkouškám. V průběhu 

měření byly zjištěny trvale zvýšené koncentrace Cl a NH4 na odtokovém i přítokovém 

profilu. Ojediněle byly zjištěny i zvýšené koncentrace kyanidů a to na přítokovém profilu, 

na odtokovém profilu byly zaznamenány některé těţké kovy. Pouze v jednom 

monitorovacím vrtu na odtokovém profilu se vyskytovaly NEL, PAU a BTEX. 

 
Obrázek 25: Vybagrovaná část kalového pole (Autor: Jaworková, 2014) 

 

 

8.4 Vliv zbytkového kalu 

Zbytkový kal, který je usazen na dně kalových nádrţí (viz obrázek 26), je nyní 

čistírenský kal bez příměsí nebezpečných látek. Odtěţený kal je klasifikován jako odpad 

skupiny O (ostatní odpad). Podloţí odkaliště je tvořeno vrstvou náplavových a sprašových 
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hlín, které vytváří přirozenou ochranu kolektoru fluviálních štěrkopísků. Hladina podzemní 

vody do úrovně dna polí nevystupuje. Těsnící vrstva, která bude budována na povrchu 

zbytkových kalů zcela zabrání průniku sráţkových vod do odkaliště. Zbytkové kaly, 

které jsou ponechány, budou touto vrstvou chráněny a nebudou mít ţádný negativní vliv 

na kvalitu vod, jak podzemních, tak i povrchových.  

 
Obrázek 26: Zbytkový kal (Autor: Jaworková, 2014) 

 

8.5 Technická rekultivace 

V rámci technické rekultivace území bude odstraněno vodohospodářské dílo a tím 

ukončena funkce kalových polí. Část kalových polí, která nejsou vyuţívaná (cca 75%) 

bude zasypána vhodnými materiály. Mezi tyto materiály patří zemina, kamenivo, hlušina, 

cihly, beton, sádra, nerosty, písek, jíl, štěrk a mnoho dalších. Tyto materiály budou 

nasypány do úrovně obvodových nadzemních hrázi, tím dojde k navršení terénu. V horní 

části bude pouţita rekultivační směs pro ozelenění. Na zbývající části, která se vyskytuje 

na jihu stavby, bude vybudována havarijní rezerva pro případ výpadku nové technologie, 

která byla vybudována na ČOV Lučina. Toto území má z celkové plochy cca 25%. Na dně 

nádrţí se nachází v současné době usazený kal o mocnosti cca 2 m. Jedná se o čistírenský 

kal, který je bez příměsí nebezpečných látek.  
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Zásypový materiál bude naváţen, aby konečný povrch byl vyspádován tak, aby docházelo 

k odvodu sráţkových vod z nově vytvořené plochy.  

 

8.5.1 Celkový popis stavby 

Účelem stavby je finální úprava plochy díky začlenění do okolní krajiny 

s kvalitním zatravněním, bez výsadby dřevin. 

 

Tabulka 6: Základní kapacita stavby 

Těsnící vrstva jílu 0,3-0,5 m 23 460 m
2 

Kubatura násypového materiálu cca 88 655 m
3 

Ornice pro ohumusování 20 cm, zatravnění 23 460 m
2 

Odvodňovací příkopy 700 m 

Vyústění příkopů do parcely č. 2345/1 3 ks 

Ochranné oplocení 110 m 

Pláňová drenáţ 330 m 

 

8.5.2 Základní technický popis stavby 

Uskutečnění zásypu je v první fázi realizována zřízením těsnící vrstvy jílu 

o tloušťce 0,3 - 0,5 m. Před vlastním vyplněním území materiály bude na současný kal 

poloţena těsnící vrstva. Tato vrstva zajistí, aby sráţkové vody neprotekly dále do vrstvy 

kalu a tím nedošlo k jeho rozmáčení. Těsnící vrstva bude spádovaná k současné hrázi 

směrem k Lučině. Eventuálně prosáklé sráţkové vody budou zachyceny drenáţí, 

která bude umístěna po celém obvodu pod záchytným příkopem. Na tuto těsnící vrstvu jílu 

budou naváţeny vhodné zásypové materiály. Ukládané materiály budou postupně hutněny.  
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Tabulka 7: Seznam odpadů s uvedením katalogových čísel dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, 

které je vhodné přijímat na odkaliště 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

01 04 09 Odpadní písek a jíl O 

02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy O 

10 12 08 Odpadní keramické zboţí, 

cihly, tašky, 

O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 07 Směsi nebo oddělné frakce 

betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 

neuvedené pod č. 17 01 06 

O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 

O 

17 05 06 Vytěţená hlušina neuvedena 

pod č. 17 05 05 

O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi 

sádry neuvedené pod č. 17 

08 01 

O 

19 12 09 Nerosty (písek, kameny) O 

20 02 02 Zemina a kameny O 

 

Všechny pouţité materiály budou splňovat veškeré legislativní poţadavky, budou 

doloţeny certifikáty, atesty apod. Materiály budou posuzovány dle poţadavků, které jsou 

uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. v zákonu č. 22/1997 Sb. o technických poţadavcích 

na výrobky a v NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. Tím bude zabezpečena 

ekologická nezávadnost rekultivačních materiálů.  

Je moţné pouţít i stavební výrobky, které jsou vytvořeny úpravou z odpadů. 

Odpady musí splňovat poţadavky stanovené vyhláškou 294/2005 Sb. Jednotlivé kusy 

nesmí přesáhnout rozměr 0,5x0,5x0,5 m. Výšková úroveň násypů nepřesáhne sklon 1:3, 

vyplývá z výškových úprav.  

Doba naváţení se předpokládá v letech 2014-2015, coţ tvoří 260 pracovních dní 

za rok při pracovním cyklu pondělí aţ pátek. Stavba není členěna na jednotlivé etapy, 

závisí na moţnosti získání násypových materiálů. Návoz materiálů bude realizován pomocí 

sklápěcích nákladních automobilů, které budou částečně zajišťovat hutnění materiálů.    
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Úprava násypu materiálů bude prováděna pásovým buldozerem. Kontrola naváţeného 

materiálu, četnost oprávněných vozidel při vjezdu bude kontrolován obsluhou z mobilní 

buňky při vjezdu. V době, kdy návoz materiálů nebude probíhat, bude vjezdová brána 

uzamčena.  

 

8.6 Biologická rekultivace 

Stavba řeší kvalitní vytváření svahů realizováním násypů ohumusováním 

a zatravněním (viz příloha 1, obrázek 3) s náhradní výsadbou dřevin. Dle rozhodnutí 

městského obvodu Radvanice a Bartovice je nutné, aby dodavatel stavby zajistil náhradní 

výsadbu dřevin na pozemcích parcel č. 2337 a 2345/1 v k.ú. Radvanice v prostoru podél 

ulice Šenovské do prosince roku 2014. Horní vrstvu plochy budou tvořit materiály, které 

jsou vhodné k ozelenění. Mezi tyto materiály slouţí např. vylepšená zemina obohacená 

o organické substráty jako kůra, štěpka, hobliny, piliny, stabilizované čistírenské kaly 

apod. Úroveň hrází bude zachována a celé území bude zatravněno. 

Navrţené dřeviny: 

 5 ks Acer pseudoplatanus, který je sadovnicky pěstovaný o obvodu kmínku 

minimálně 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí 

 

 
Obrázek 27: Acer pseudoplatanus (Zdroj:botany.cz) 

http://www.botany.cz/
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 5 ks Fraxinus excelsior, který je sadovnicky pěstovaný o obvodu kmínku 

minimálně 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí 

 

 
Obrázek 28: Fraxinus excelsior (Zdroj:nasepriroda.cz) 

 

 5 ks Tilia platyphyllos, který je sadovnicky pěstovaný o obvodu kmínku minimálně 

14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí 

 

 
Obrázek 29: Tilia platyphyllos (Zdroj:priroda.cz) 

 

http://www.nasepriroda.cz/
http://www.priroda.cz/
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 5 ks Quercus petraea, který je sadovnicky pěstovaný o obvodu kmínku minimálně 

14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí 

 

 
Obrázek 30: Quercus petraea (Zdroj:baumkunde.de) 

 

 5 ks Fagus sylvatica purpurea, který je sadovnicky pěstovaný o obvodu kmínku 

minimálně 12-14 cm ve výšce 1 m nad zemí  

 

           
 Obrázek 31: Fagus sylvatica purpurea (Zdroj:zahradnictvi-u-rybniku.cz) 

http://www.baumkunde.de/
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8.7 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na ţivotní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

V průběhu stavby se přechodně zvýší zátěţ okolního ţivotního prostředí 

negativními stavebními vlivy. Vlivem dopravy, zasypávání terénů a prací bude zvýšená 

prašnost a hluk. Nebudou ale překročeny hlukové limity dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 

Zábor půdy nebude nijak ovlivněn, jelikoţ na stávajícím území nevznikne ţádná další 

stavba. V blízkosti stavby není občanská zástavba. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Nová úprava 

naopak zlepší kvalitativně i esteticky stávající stav. Budou zachovány ekologické funkce 

a vazby v krajině.  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Kromě standardních ochranných pásem běţných inţenýrských sítí se stavba 

nevyskytuje v oblasti se zvýšenou ochranou území. 

d) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrţena nová ochranná a bezpečnostní pásma. Po ukončení stavby 

se oddělí zachovaný provoz havarijních nádrţí na jiţní straně od rekultivované plochy. 

Toto oddělení bude provedeno oplocením, které naváţe na stávající oplocení vyskytující 

se na západní a východní části. Oplocení bude z oplastovaného pletiva o výšce 1,8 m, které 

bude uchycené na ocelových sloupcích ve vzdálenosti 2,5 m. Na horní části bude jedna 

řada ostnatého drátu. Celková délka plotu bude cca 110 m. Do rekultivovaného území tak 
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bude moţný vjezd pouze přes uzamčenou bránu z ulice Šenovské a bude zabráněn tak 

moţný příjezd do prostoru havarijních nádrţí.  

 

8.8 Ochrana obyvatelstva 

Po rekultivaci nevznikne stavba s novým provozním charakterem. V zájmové 

oblasti je monitorovací síť, která bude provozována i po dokončení stavby v rámci 

monitoringu území a předcházení tak negativního vlivu i po ukončení rekultivace v rámci 

prevence. Jsou zde 3 hydrogeologické vrty, z toho jeden HV-56 bude zrušen, ostatní budou 

zachovány. Dále se zde nachází 6 pozorovacích vrtů PV 51-56, vrty budou zachovány 

kromě vrtu PV-56, který bude zrušen.  

8.9 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na stavbu je zajištěn z ulice Šenovské přes nynější panelové sjezdy 

a s výjezdem na korunu obvodových hrází 

b) Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Ochrana okolí je dostatečně zajištěna stávajícím uspořádáním a nevznikají 

tak ţádné poţadavky na asanace, demolice či kácení dřevin. 

c) Maximální zábory pro staveniště 

Stavbou nevznikají ţádné dočasné ani trvalé zábory půdy. 

 



Kateřina Jaworková: Rekultivace kalových polí ČOV Lučina 

 

2014  58 
 

d) Bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo depote zemin 

 Naváţení zemin bude provozováno bez nároků na mezideponie. 

 

8.10 Vliv moţné nestability odkaliště 

V důsledku moţné nestability odkaliště se firma INSTRUO s.r.o. společně 

s podnikem ArcelorMittal a.s. a krajským úřadem v Ostravě dohodli na vrstvení odpadů 

a výrobků do výšky, aby byl co nejniţší spád (viz příloha 1, obrázek 1). U původního 

projektu (viz příloha 1, obrázek 2) by mohlo docházet k případným sesuvům, a tak 

k ohroţení lokality. Z tohoto důvodu a obav byla výška vrstvení změněna. Celkový vzhled 

zrekultivovaného území bude mít tvar lichoběţníku, proto vrstvení musí probíhat tak, aby 

po stranách nedocházelo vlivem přívalových dešťů a dalších vlivů ke svahovým pohybům 

(viz obrázek 27).  

Svahové pohyby jsou pohyby, které vznikají při porušení stability svahu 

za působení zemské tíţe. Těţiště hmot svým pohybem vykonává dráhu po svahu dolů. 

Vznik a vývoj těchto procesů jsou podmíněny přírodními poměry, jako jsou geologické 

či klimatické podmínky nebo sklon svahu. Proces je podmíněn také působením lidské 

činnosti při změně reliéfu krajiny, změnou vodního hospodářství v krajině a mnoho dalších 

vlivů (geology.cz). 
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Obrázek 32: Přehled svahových pohybů (Zdroj:geotech.fce.vutbr.cz) 

 

1, 2, 3 - rozvolňování horských masívu 

4 - gravitační shrnutí 

5 - údolní antiklinála 

6, 7 - kerné deformace 

 8 - povrchové plazení 

 9 - rotační sesuv 

10, 11 - planární sesuv 

12 - rotační planární sesuv 

13 - zemní proud 

14 - kamenitý proud 

15 - skalní zřícení 

Stabilitu svahů ovlivňují dvě základní skupiny faktorů. Jedna z nich vytváří 

procesy, které sniţují smykový odpor hornin, mohou tak svah přeměňovat ze stabilního 

na podmínečně nebo aktivně nestabilního stavu. Druhá skupina vytváří faktory, které 

přímo zvyšují smykové napětí hornin. Tyto vlivy jsou uvedeny (viz tabulka 8). 
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Tabulka 8: Faktory podmiňující stabilitu svahů (Zdroj:sci.muni.cz) 

Faktor Příklad 

 

Faktory zvyšující smykové napětí svahového materiálu 

 

Zvýšení sklonu svahu boční eroze vodního toku, stavební činnost 

Odstranění laterální opory 

svahu 

vodní eroze, procesy zvětrávání, stavební činnost 

Zatíţení svahu akumulace zvětralin, nárůst vegetace, zvýšení obsahu vody, 

stavby budov 

Laterální tlak zamrzání vody v puklinách 

Odstranění vegetace poţáry, odlesňování, stavební činnost 

Otřesy zemětřesení, těţká doprava 

 

Faktory snižující smykový odpor svahového materiálu 

 

Nárůst objemu vody ve 

svahovině 

saturace důsledkem sráţkové činnosti 

Procesy zvětrávání rozpad horniny podloţí 

Změny struktury vznik trhlin a puklin 

Činnost organismů tlení kořenových systémů 

 

Příkladem, kdy se odkaliště stalo nestabilním místem, se ukázalo v Estonsku. 

Právě zde vybudovali větrnou farmu. Popílkoviště, které patří k nedaleké teplené 

elektrárně je tak nově vyuţito a od doby uzavření zde probíhaly intenzivní rekultivační 

práce. Problém, na který ovšem inţenýři narazili, byl ten, ţe odkaliště ani po dlouhodobé 

technické rekultivaci nebylo stabilní. Stabilitu vyřešili aţ zabudováním čtrnácti 

zpevňujících pylonů, které mají zajistit váhu kompletního větrníku, jehoţ váha činí aţ 2500 

tun. Nakonec projekt, který byl vyčíslen na 59 miliónů eur, se na této lokalitě vyplatil. 

Není ale mnoho území, kdy finanční rozpočet je pro takové lokality dostupný 

(www.ekobydleni.eu). 
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8.11 Prevence svahových pohybů 

Prevence svahových pohybů spočívá v technologických postupech a úprav svahů, 

které sniţují riziko svahových pohybů. Činnost se zaměřuje především na zpevňování 

svahů a omezení vlivu vody (Crozier, Michael J.,2002). 

Mezi základní varianty sniţující riziko patří (viz obrázek 33): 

 Úprava profilu, která souvisí se zmenšením jeho sklonu. 

 Odvodnění svahů pomocí drenáţních systémů. 

 Obnovení rostlinného pokryvu. Kořenové systémy zpevňují svahový materiál 

a současně působí jako forma přírodní drenáţe, současně koruny stromů působí 

a zároveň zachycují dopad atmosférických sráţek. Vegetace ovšem musí být volena 

konkrétně na území, jelikoţ výsadba velkého mnoţství vegetace můţe způsobit 

zátěţ a tak vznik svahových pohybů. 

 Zmírnit svahové pohyby mohou zmírnit bezpečnostní stavby, jako jsou pilíře nebo 

ochranné stavby. Tento způsob je ovšem vymezen většinou jen na menší svahy 

z důvodu nákladnosti i rozměrům. 

 Mezi další metody, které zvyšují ochranu svahu patří chemická stabilizace 

a zpevňování svahů pomocí cementu nebo jiného materiálu, které sniţují 

propustnost půdního krytu (www.sci.muni.cz). 

 
Obrázek 33: Prevence snižující riziko (Zdroj:geologie.vsb.cz) 

 

http://www.sci.muni.cz/
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9. Diskuze 

V rámci diplomové práce byl navrţen způsob rekultivace území kalových polí 

ČOV Lučina. Nádrţ slouţila k ukládání kalů z průmyslového závodu ArcelorMittal a.s. 

V důsledku výstavby nové mechanicko-chemické technologie na ČOV Lučina jiţ tato 

kalová pole neplní svůj účel a mohou být likvidována. V popisované oblasti se nacházejí 

dvě kalová pole, která slouţila pro ukládání kalů z průmyslového závodu ArcelorMittal a.s. 

Na jiţní straně se nachází havarijní nádrţ, slouţící jako rezerva. 

Odkaliště a kalové laguny se výhradně vyskytují v bezprostřední blízkosti řek 

a vodních toků, často také v záplavovém území. V tomto případě, se kalové pole vyskytují 

v blízkosti řeky Lučina. Pokud se území dotýká kontaminace je nutné tento problém 

vyřešit. Tyto plochy je vhodné zapojit do systému okolní zeleně, záleţí ovšem na tom, kde 

se kontaminované území nachází. Při návrhu je také vhodné pracovat s vodními biotopy 

stanoviště a podpořit tak retenci vody (www.ostrava.cz). 

V případě studovaného území se za pomocí rekultivace plocha zapojí do okolní 

krajiny, Kontaminace je zde značná, ale sanace území zde nebyla nařízena, proto 

rekultivace bude probíhat pouze v realizaci zasypání stávajících kalů vhodnými odpady, 

ozelenění plochy a v okolních parcelách budou vysazeny vhodné stromy. Území nebude 

slouţit pro účely veřejnosti jako rekreační plochy, lesoparky, parky, jak se to u jiných 

ploch předpokládá, jelikoţ se studovaná lokalita nachází na pozemku firmy ArcelorMittal 

a.s., která si pozemek po ukončení rekultivačních prací bude monitorovat. I kdyby 

ArcelorMittal a.s. pozemek „uvolnil“ veřejnosti, tak dalším důvodem, proč tato plocha 

nebude vyuţívaná je špatná stabilita, dostupnost a celková neobydlenost území. Také 

z hlediska bezpečnosti bude území chráněno oplocením.  

Způsob rekultivace byl vybrán na základě charakteristiky díla a také na způsobu 

dalšího vyuţívání. Rekultivaci bude realizovat firma INSTRUO s.r.o, která bude zařizovat 

veškeré práce. Po dokončení rekultivačních prací navrátí pozemek majiteli – ArcelorMittal 

a.s., který si jej nadále bude monitorovat.  

http://www.ostrava.cz/
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Jelikoţ se jedná o velmi sloţité inţenýrské dílo, způsob rekultivace musí 

akceptovat jeho základní charakteristiky. Moţností rekultivací je více, ovšem z praktického 

a také ekonomického hlediska se tento výběr zuţuje. Odkaliště je ve všech známých 

literaturách popisováno jako nestabilní dílo, proto výběr rekultivace musí tento aspekt 

respektovat a volit správný způsob vyuţívání.  

Z ekologického hlediska by byl nejvhodnější způsob odtěţení kalů, ovšem tento 

způsob naráţí na spoustu technologických i finančních problémů. Odtěţení kalů z hlediska 

ekonomické stránky je velice náročné a pro tuto oblast nevýhodné. Kaly zde byly ukládány 

jiţ od 50. let, proto kontaminace podzemních vod i okolního prostředí je značná. Navíc 

v této době nebyl kladen takový důraz na ochranu ţivotního prostředí, proto evidence 

o ukládání kalů nebyla řádně vedena. Z tohoto důvodu je i dnes velmi obtíţné 

charakterizovat, jaké kaly zde byly v průběhu minulých let ukládány. Předpokládá 

se, ţe zde byly uloţeny vysokopecní kaly, ocelárenské kaly a další. Po odtěţení kalů by 

kontaminace podzemních vod byla stále značná a následná sanace nebyla v této oblasti 

doporučena ani nařízena. Proto je tato metoda pro oblast nevýhodná. 

Z ekonomického hlediska je nejvhodnější způsob, právě ten, který byl vybrán pro 

tuto oblast. Tato metoda spočívá v zasypání kalů vhodnými odpady a následném 

ozeleněním oblasti. Mezi vhodné odpady byly vybrány odpady stavební. V přilehlých 

parcelách bude následně vysazeno 25 kusů stromů. Jediným problémem, který nastal 

v popisované metodě, je následný sklon svahů, který vznikne při navršování odpadů. Tento 

problém byl vyřešen ve změně projektu sníţením výšky ukládaných odpadů, 

aby nedocházelo tak k příkrému sklonu a následným sesuvům. Tvar tělesa, který vznikne 

po ukládání odpadů, bude mít tvar lichoběţníku. Doba naváţení odpadů bude probíhat 

v letech 2014-2015, v době, kdy nebude probíhat naváţení materiálů, bude vjezdová brána 

uzamčena.  

Po ukončení prací bude pozemek navrácen majiteli, který si jej bude nadále 

monitorovat. Po ukončení rekultivačních prací nevznikne stavba s novým provozním 

charakterem. V popisované oblasti je monitorovací síť, která bude provozována 

i po dokončení stavby, aby nedocházelo k negativním vlivům i po dokončení rekultivace. 

Z celkových 3 hydrogeologických vrtů budou zachovány 2 a z původních 6-ti 

pozorovacích vrtů bude jen jeden zrušen. Tyto vrty slouţí v rámci monitoringu území. 
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Z hlediska ochrany a bezpečnosti nejsou navrţena nová ochranná pásma. Po ukončení 

rekultivačních prací se oddělí zachovaný provoz havarijních nádrţí, které slouţily pro 

ukládání odpadů v případě, ţe by nebylo kam ukládat jiţ stávající kaly. Tato havarijní 

nádrţ se nachází na jiţní části (viz obrázek 34). 

 

Obrázek 34: Havarijní nádrž (Autor: Jaworková, 2014) 

 

Od zrekultivovaného území budou havarijní nádrţe (viz obrázek 35) odděleny 

oplocením, proto vstup bude moţný pouze přes bránu z ulice Šenovské.  
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Obrázek 35: Pohled na havarijní nádrž (Autor: Jaworková, 2014) 
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10. Závěr 

 

Rekultivační práce patří mezi základní úkony, které napomáhají pro obnovu 

krajiny. Práce zahrnující rekultivační postupy slouţí k navrácení oblasti pokud moţno 

co k nejpřirozenějšímu stavu. Rekultivace je volena podle charakteru území a jeho budoucí 

vyuţitelnosti. 

V diplomové práci jsem se zabývala rekultivací kalových polí ČOV Lučina. Kaly 

do těchto polí byly ukládány jiţ v 50. letech a v důsledku nové technologie na ČOV Lučina 

nebudou jiţ tato pole nadále vyuţívaná. Nová technologie spočívá v tom, ţe kaly budou 

odstřeďovány strojním způsobem a proto současné kalové pole nebudou vyuţívány 

a mohou být likvidovány. Tyto kalové pole se nacházejí severně od zmiňované ČOV 

Lučina, která je v nedaleké blízkosti od popisovaných polí. Součástí území jsou i havarijní 

nádrţe, které v minulosti slouţily jako rezerva. V současné době budou zachovány a jejich 

funkcí je poskytovat ochranu a rezervu v případě, pokud by selhala nová technologie 

odstřeďování kalů. Havarijní nádrţe budou od zrekultivované plochy odděleny oplocením 

a vstup bude moţný pouze přes uzamykatelnou bránu. Rekultivace celé plochy 

popisovaných polí bude následně spočívat v zasypání stávajících kalů vhodnými odpady 

a jejím ozeleněním. Přesný postup byl popsán v praktické části diplomové práce. 

Domnívám se, ţe vybraný postup rekultivace byl zvolen správně a vhodně podle 

charakteru území. Byly uvaţovány i jiné metody, ovšem z ekonomického hlediska 

se za nejvhodnější povaţuje právě tato vybraná.  

Diplomová práce mi naskytla pochopit problematiku volby vhodné metody, 

nahlídnout na to právě z ekonomického hlediska firmy, která rekultivaci bude realizovat. 

Porozumět sloţitosti práce a celkového výběru, který není vţdy lehký a kaţdá metoda 

naráţí na spoustu problémů, které musejí být řešeny, aby v závěru byl výsledek podle 

představ. 

Jsem velmi ráda, ţe jsem mohla být u řešení této rekultivace, jelikoţ si myslím, 

ţe rekultivace v našem regionu jsou tou nejlepší volbou, jak napomoci krajině navrátit 

se do co pokud moţno nejpřirozenějšího stavu. Tato oblast oproti jiným rekultivovaným 

nebude moct být vyuţívaná veřejností, ale i tak se domnívám, ţe napomůţe celkovému 
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okolí alespoň z malé části zvýšit její estetickou stránku. Doufám, ţe tyto práce budou 

v budoucích letech stále sílit a zvyšovat svou produkci, aby se náš region dostal do popředí 

zájmových oblastí. Myslím si totiţ, ţe rekultivační práce jsou tím správným krokem vpřed.  
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