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Summary  

 

In order to burn coal in power plants, its size had to be modified and it was 

necessary to remove unwanted impurities. Subsequently these impurities were transported 

in the form of coal sludge to a waste pond where they were deposited into the excavated 

Saxonie coal mine. In my thesis I describe a remediation and consequent reclamation of 

Saxonie waste pond. The emphasis is put on suggesting a sequence of actions to take when 

carrying out a mine land remediation and subsequent reclamation as a follow-up to a 

mining and technical solution. Subsequently I deal with a biological land reclamation. 

Finally, I enclose an economic and environmental summary of removing the disposal site. 

 

Keywords: tailing pond Saxonia, coal sludge, remediation, reclamation 

 

 Anotace  

 

 Pro spalování uhlí v elektrárnách a domácnostech, se u uhlí upravovala jeho 

zrnitost a odstraňovali se nežádoucí příměsy. Nečistoty byly následně dopravovány 

v podobě kalů na odkaliště, kde se ukládaly do zbytkové jámy dolu Saxonie. V mé 

bakalářské práci je popsána sanace a následná rekultivace odkaliště Saxonie. Je zde 

specifikováno i samotné odkaliště. Důraz je kladen na návrh postupu prací při sanaci a 

následné rekultivaci, v návaznosti na báňsko – technické řešení. Následně pojednávám o 

rekultivaci biologické. Na závěr práce připojuji ekonomické a ekologické zhodnocení 

likvidace úložiště.  

 

Klíčová slova: odkaliště Saxonie, uhelné kaly, sanace, rekultivace. 
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Seznam použitých zkratek 

 

 - k. ú.  katastrální území 

 - tzv.  tak zvaně 

 - a. s.  akciová společnost 

 - SHD   Severočeské hnědouhelné doly 

 - MUS  Mostecká uhelná společnost 

 - důl ČSA důl Československá armáda  

 - MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

 - např.   například 

 - n. m.  nad mořem 

 - ha  hektar 

 - VÚHU Výzkumný ústav hnědého uhlí  

 - ČÚBP Český úřad 

 - ks  kus 
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Úvod 

Předmětem řešení mé bakalářské práce, je rekultivace území dotčeného těžbou 

hnědého uhlí. Jedná se o rekultivaci území zbytkové jámy bývalého dolu Saxonie, které 

bylo následně využíváno jako odkaliště, kde byly hydrickou cestou ukládány kaly 

z Úpravny uhlí Komořany.  

Technická část rekultivace zahrnuje odčerpání vody, odtěžení bočního valu 

odkaliště, návoz vrstvy krycí zeminy na plochu určenou k rekultivaci, zřízení dočasné 

sedimentační jímky a vnitrostaveništní čerpání vody. Na vrstvě krycí zeminy budou 

provedeny celoplošné terénní úpravy spočívající v zarovnání terénních nerovností. 

Zpřístupnění ploch bude ze zpevněné komunikace v navazujícím území.   

Tato práce bude pojednávat o obnově území a krajiny zasažené báňskou činností, 

která je konečnou etapou báňského podnikání. Tuto činnost zajišťují těžební společnosti 

skupiny Czech Coal, formou provádění sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou. 

Tím zároveň naplňují svoji zákonnou povinnost, o ochraně a využití nerostného bohatství.  
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1. Charakteristika lokality Saxonie 

1.1 Geografické údaje 

Zájmová lokalita se nachází v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve.  Je 

vsazena do podkrušnohorské příkopové propadliny vymezené na severozápadě a severu 

úpatím Krušných hor, na západě Doupovskými vrchy a na jihu a východě Českým 

středohořím. Nachází se mezi městy Most, Litvínov a Chomutov (obrázek č. 1). 

Severočeskou hnědouhelnou pánev tvoří Severočeské doly a skupina Czech Coal Group, 

které těží uhlí na území Mostecké pánve. Mostecká pánev se rozkládá od Ústí nad Labem 

až po Kadaň. [6] Na jižním okraji pánve slouží zbytková jáma lomu Saxonie k ukládání 

kalů z Úpravny uhlí Komořany (cca 2,5 km západně od Mostu). [10] Vyznačuje se hlavně 

tím, že je zde situován výskyt hnědého uhlí a terciérními a kvartérními sedimenty a také 

příjemným podnebím a i výskytem úrodných půd. Celé území Mostecké pánve je oblastí 

sušší a teplejší, kde v nejsevernějším cípu se srážky pohybují průměrně okolo 670 mm a 

průměrná roční teplota dosahuje až  9°C. [7] 

 

 

Obrázek 1 - Letecký pohled zájmové lokality [11] 
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1.2 Historie oblasti 

 

Těžba uhlí v této oblasti je známa již od padesátých let 19. století. V roce 1901 byl 

nedaleko obce Ervěnice otevřen povrchový lom Hedwig (Hedvika). Ten se časem 

přejmenoval na lom F. D. Roosewelt (1947) a Velkolom československé armády (1958), 

který byl součástí podniku Doly V. I. Lenina. Od roku 1945 až do 1992 nesla společnost 

zabývající se těžbou uhlí na Mostecku jméno Severočeské hnědouhelné doly (dále SHD). 

[7] 

1.3 Územní celek Mostecko 

 

Územní celek Mostecko, tvoří těžební prostory bývalých lomů Vrbenský, Ležáky a 

Most o rozloze 1 686,2 ha, společně s vnějšími výsypkami Hořany, Střimice a Rudolice o 

rozloze 432,5 ha. Dotčené území je situováno převážně v okrese Most, resp. na území obcí 

s rozšířenou působností Most a Litvínov (obec Most). [8] 

1.4  Lom Vrbenský 

 

Povrchovým lomem Vrbenský byla vytěžena uhelná sloj pod patou vrchu Ressl a 

tím došlo k likvidaci obce Třebušice i větší části obce Souš. Celé území zbytkové jámy 

bylo následně zasypáno vnitřní výsypkou lomu Vrbenský, po ukončení těžby pak 

výsypkou z lomu Jana Šverma. Soušská část se nazývá Matylda, Třebušická Saxonie. 

Vnější výsypka umístěná na severním svahu Resslu v oblasti Souše o výměře cca 22,00 ha 

byla zalesňována již od roku 1965 a dnes je součástí lesního půdního fondu. Rovněž na 

Třebušické straně vznikla vnější výsypka – Hořanská, která je zalesňována od roku 1967. 

V části zbytkové jámy oblasti Saxonia bylo vytvořeno odkaliště úpravny uhlí, které má 

životnost do roku 2020. [6] 
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1.5 Czech Coal a.s. 

 

Když bylo zrušeno generální ředitelství SHD, které centrálně kontrolovalo a řídilo 

těžbu, rozvoj a práce na rekultivacích, byla v roce 1993 založena Mostecká uhelná 

společnost a.s. (dále MUS). Společnost vznikla sloučením několika státních podniků. 

Jednalo se Doly Ležáky v Mostě, Doly a úpravna uhlí Komořany a Doly Hlubina v Záluží 

u Litvínova. V roce 2008 došlo k zániku MUS a vznikly tři sesterské akciové společnosti. 

 

1. Czech Coal Services a.s. 

2. Vršanská uhelná a.s.   

3. Litvínovská uhelná a.s.  

          

Součástí firmy Litvínovská uhelná a.s. je povrchový lom ČSA, Úpravna uhlí 

v Komořanech včetně homogenizační drtírny a důl Kohinoor. Počátkem roku 2013 došlo 

k vyčlenění společnosti Litvínovská uhelná a.s. [9] 

Skupina Czech Coal se souběžně s těžbou zabývá rekultivacemi a cílevědomě 

připravuje zahlazování důlní činnosti v dlouhodobém předstihu. Dokazuje tak, že efektivně 

řešená a řízená těžba s promyšleným způsobem následné sanace a rekultivace může přinést 

do území těžebních regionů takové prvky, které svým rozsahem a využitím překonávají 

možnosti běžných investorů. Přístup skupiny Czech Coal k provádění rekultivací je veden 

snahou vytvářet nové plochy co nejúčelněji a zejména ve vazbě na budoucí další rozvoj 

regionu. Těžební společnosti skupiny Czech Coal (Vršanská uhelná a.s., Litvínovská 

uhelná a.s. a Důl Kohinoor a.s.) a její dceřiná společnost REKULTIVACE a.s. jako jeden 

z dodavatelů prací vytváří rekultivačním procesem, nejen novou krajinu formou 

zemědělských pozemků a kultur, lesů, vodních ploch a toků, ale také území určená 

zejména k rekreačním a sportovním účelům. Vznikají zcela nové krajinné prvky, jezera, 

novotvary převýšených výsypek, které v kontaktu s městy a obcemi předznamenávají nové 

využití této krajiny, zpravidla zcela odlišné od využití území před zahájením těžby. 
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Skupina Czech Coal spravuje největší uhelné zásoby v České republice, které 

umožňují těžbu v rámci stávajících územních limitů až do období kolem roku 2055 a v 

případě zpřístupnění zásob za územními limity přesahují horizont roku 2100. [9] 
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2. Technické parametry úložiště 

2.1 Popis úložiště  

 

Úložiště Saxonie se nachází na pozemcích v k. ú. Hořany a k. ú. Třebušice (obrázek 

č. 2). Stávající pozemky se nachází v dobývacím prostoru dolu Vrbenský a dříve byly 

využívány pro potřeby úpravy uhlí. [1] 

 

 

 

Obrázek 2 – Saxonie, situace širších vztahů. [1] 
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2.2 Zbytková jáma Saxonie 

 

Zbytková jáma Saxonie (obrázek č. 3) původně lom Vrbenský - revír Saxonie, byla 

využívaná jako plaviště uhelných kalů. Leží na jižním okraji centrální části severočeské 

hnědouhelné pánve jižně od obce Třebušice, z velké části na katastrálním území Most – 

Třebušice (severní část) a částečně pak na území Most - Hořany (jižní část). Z hlediska 

členění pánve na dobývací prostory těžil lom Vrbenský - revír Saxonie uhelnou sloj v 

dobývacím prostoru Souš I a Holešice. Těžba hnědého uhlí v lokalitě Saxonie byla 

ukončena v roce 1978. Od roku 1979 sloužila zbytková jáma Saxonie jako plaviště 

uhelných kalů z Úpravny uhlí Komořany. Konečná úprava, vyspádování a rekultivace 

plochy přilehlé k plavišti, byla provedena teprve v roce 1992, a to po dobudování severní 

hráze, která umožnila zvyšovat hladinu v plavišti až do konečného naplnění jeho kapacity, 

to znamená na kótu +240 m n. m. [12] 

 

 

Obrázek 3 - Letecký pohled odkaliště Saxonie. [1] 
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2.3 Stávající využití 

  

V současné době je zájmová plocha využívána v souladu s platným vodoprávním 

povolením z roku 1979 jako vodní dílo - plaviště uhelných kalů z úpravny uhlí Komořany. 

Plavení však již bylo v roce 2011 ukončeno v souvislosti s ukončením úpravy uhlí 

mokrou cestou (těžkosuspenzní úprava). [2]  

Podle podmínek stanovených vodoprávním povolením musí provozovatel vodního 

díla regulovat vodní hladinu tak, aby nedocházelo k odkrývání naplavených sedimentů. Na 

převažující části vymezeného území je totiž plaviště naplněno na požadovaný horizont a 

dochází postupně k vytlačování vody z plavicího prostoru a tím k odkrývání naplavených 

uhelných kalů. Z tohoto důvodu je navrženo řešení postupné rekultivace tohoto prostoru. 

Plocha odkaliště Saxonie bude rekultivována jednak jako ostatní plocha - zatravnění se 

skupinovou výsadbou, s důrazem na funkci půdoochrannou a ekostabilizující, a jednak 

jako ostatní plocha - usměrňovaná sukcese, zahrnující již existující vzrostlé porosty dřevin 

a ostatní bezzásahové plochy. [3]  

2.4 Objem pevných částic v odkališti Saxonie 

 

Na odkaliště Saxonie byly směrovány kaly z těžkosuspenzní úpravy a z mokrých 

(hladinových) odlučovačů uhelného prachu. 

V případě Úpravny uhlí Komořany, probíhala úprava jednořezově, ve vanách SM 

(Staatsmijnen) a jako zatěžkávadlo k přípravě rozdružovací suspenze byl postupně 

využíván baryt, magnetit a v závěru pak louženec. 

Vlastní vypouštění kalových vod na odkaliště Saxonie začalo zhruba v roce 1979 a bylo 

ukončeno, jak výše uvedeno, v roce 2012. Do roku 2011 byly na odkaliště Saxonie 

vypouštěny kalové vody z těžkosuspenzní úpravy (prádlo) a mokrých odlučovačů uhelného 

prachu. Koncem roku 2011 byl provoz prádla ukončen a od tohoto data až do najetí 

bezodpadové technologie byly na odkaliště Saxonie vypouštěny kalové vody z mokrých 

odlučovačů uhelného prachu. [5] 
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Na základě posledního měření hladiny z roku 2012 a průměrného zahuštění 

kalových vod je odhadován objem pevných částic na odkališti Saxonie v objemu cca do 

2 000 000 m3 a výhřevnosti do 10 MJ. kg-1. Objem vody činí cca 800 000 m3. [5]  

2.4.1 Úložiště kalů 

 

 Na základě Usnesení vlády týkajících se realizací veřejných zakázek, které řeší 

ekologické škody vzniklé před privatizací hnědouhelných těžebních společností týkajících 

se Ústeckého a Karlovarského kraje, bylo rozhodnuto realizovat akci „Sanace a rekultivace 

odkaliště Saxonie“. Vzhledem k výše uvedené akci a nutnosti opustit odkaliště Saxonie, 

které sloužilo jako úložiště kalů z ÚU Komořany, bylo rozhodnuto vybudovat 

bezodpadovou technologii při zpracování kalových vod na ÚU Komořany s možností 

finančního efektu při dalším zpracování pevné frakce získané z kalových vod. [5] 

2.4.2 Bezodpadová technologie 

  

 V současnosti se používá bezodpadová technologie. Bezodpadová technologie 

spočívá v nasazení dvou komorových kalolisů firmy Envites (obrázek č. 4), do kterých 

jsou směrovány kaly z mokrých (hladinových) odlučovačů uhelného prachu. Výstupní 

filtrační koláč je pak přidáván do energetických směsí. [5] 

 

Obrázek 4 – Kalolis od firmy Envites. [1] 
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2.5 Plocha úložiště určená k rekultivaci 

 

Rekultivovaná plocha úložiště má celkovou výměru 61,51 ha a bude mít následující 

parametry:  

       Technická rekultivace (terénní úpravy) 36,98 ha  

 

  terénní úpravy - celoplošné  32,95 ha  

  odtěžení bočního valu  4,03 ha  

  plocha bez terénních úprav  24,53 ha 

 

Terénní úpravy budou provedeny ve třech na sebe navazujících etapách dle 

stanoveného časového harmonogramu (tabulka č. 1): 

1. etapa 2011 – 2012   14,07 ha 

2. etapa 2013    10,15 ha 

3. etapa 2014 – 2015   8,73 ha  

2.6 Plocha úložiště určená k biologické a ostatní rekultivaci  

 

  Biologická rekultivace a ostatní rekultivace  

 sukcesí plochy   24,40 ha 

 zatravnění a výsadba dřevin 37,11 ha  
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Tabulka č. 1 – Časový harmonogram. [1] 

 



Miroslav Fojtík – Návrh sanace a rekultivace odkaliště Saxonie 
 

14 
2014 

3. Návrh sanace a rekultivace  

3.1 Technické řešení rekultivované plochy 

 

Rekultivovaná plocha má celkovou výměru 61,51 ha a bude mít následující 

parametry (příloha č. 1): 

 technická rekultivace (terénní úpravy) 36,98 ha  

  terénní úpravy - celoplošné  32,95 ha  

  odtěžení bočního valu  4,03 ha  

 

  plocha bez terénních úprav  24,53 ha  

 

Terénní úpravy budou provedeny ve třech na sebe navazujících etapách.  

 

3.1.1 1. etapa terénních úprav (14,07 ha) 

  

První etapa byla zahájena dne 24. 9. 2012, čerpáním vody (obrázek č. 5) v plavišti 

z kóty 231,8 m n. m. na kótu cca 228 m n. m. (současně v roce 2012 došlo k odlesnění). 

  Na základě zaměření terénu byl pomocí modelového výpočtu stanoven objem 

čerpaných vod ve výši 682 000m3. S ohledem na srážkové poměry zájmového území 

(pánevní oblast je srážkově deficitní) se nepočítá v bilanci čerpaných vod s možnými 

extrémními klimatickými výkyvy (extrémně vysoké srážky apod.). Voda bude 

odčerpávána do Hutního potoka, který se nachází nedaleko od odkaliště. [1]     
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Obrázek 5 – Odkaliště Saxonie - čerpání. Zdroj autor. 

 

 

 Po zčerpání vodní hladiny na kótu 230 m n. m. bude zahájeno odtěžování bočního 

valu (obrázek č. 6) plaviště v celkovém množství 110 000 m3 zeminy. Tato zemina bude 

následně využita pro vytvoření krycí vrstvy o mocnosti 0,5 m na obnažené části terénu. 

Zbylá část zeminy (cca 50 000 m3) bude deponována v ploše první etapy pro pozdější 

využití při budování hráze dočasné sedimentační jímky č. 2 v ploše druhé etapy. [1] 
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                Obrázek 6 - Boční val s vjezdem do odkaliště. Zdroj autor. 

 

 1. etapa terénních úprav (14,07 ha) 

  - odtěžení bočního valu    110 000 m3 

  - odvoz a rozprostření zeminy (do 1 km)  60 000 m3 

  - odvoz a uložení zeminy na dočasnou deponii 50 000 m3 

  - čerpání vody do Hutního potoka   682 000 m3 

3.1.2 2. etapa terénních úprav (10,15 ha) 

 

 Druhá etapa počítá s dalším odčerpáváním vody a snižováním vodní hladiny až na 

kótu 226 m n. m. Předpokládaný objem čerpaných vod je 236 000 m3. Tato voda, která 

podle dlouhodobého monitoringu splňuje ukazatele pro vypouštění vod do vod 

povrchových dle vyhlášky č. 61/2003 Sb., bude opět přímo přečerpána do Hutního potoka. 

Zhruba po dosažení této výšky hladiny se přepokládá zvýšení množství pevných částic ve 

vodě (i vlivem čerpání) a je tedy nutné přijmout opatření vedoucí k možnosti sedimentace 
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a následné možnosti odčerpání čisté vody opět do Hutního potoka. Za tímto účelem bude 

v ploše stavby druhé etapy vybudována dočasná sedimentační jímka č. 2 s korunou hráze 

na cca 230 m n. m. (obrázek č. 7). Na stavbu bude využito deponovaných zemin v ploše 

první etapy, které budou doplněny zahájenou těžbou z určeného zemníku na Slatinické 

výsypce. Kapacita této jímky č. 2 bude cca 50 000 m3 vody. Do této jímky budou 

přečerpávány vody se zvýšeným obsahem tuhých látek, které se hromadí v nejhlubší části 

plaviště. Po usazení pevných částic bude tato voda odčerpána do Hutního potoka. 

Obdobným způsobem bude využito stávající čerpací jímky č. 1 v jihozápadní části 

odkaliště o kapacitě cca 15 000 m3 vody. [1] 

Po zčerpání vodní hladiny na kótu 226 m n. m. bude zahájen návoz krycí vrstvy 

zeminy s postupným tvarováním do konečného stavu. Navážením a zakládáním krycích 

zemin (1 000 000 m3) na plochu 2. etapy, bude postupně vytlačována zbytková voda (pod 

kótu 226 m n. m.) do prostoru 3. etapy. Zakládání zemin bude v rámci 2. etapy probíhat 

pouze mimo plochu dočasné sedimentační jímky č. 2, čímž bude zároveň utvářen vlastní 

retenční prostor jímky. Ten bude v konečné fázi upraven vybudováním koruny hrázky na 

kótu 230 m n. m. v objemu 20 000 m3. Zdrojem krycích zemin bude zemník na Slatinické 

výsypce, přičemž se počítá s návozem v objemu 240 000 m3. Zeminy pro zřízení hrázky 

budou přednostně odebírány z deponie 50 000m3 zemin vybudované v rámci 1. etapy, 

neboť tyto zeminy mají vhodnější vlastnosti pro konstrukci hrázky (pochází ze současné 

hráze odkaliště).   

V rámci 2. etapy bude zakládáním zemin vytvořena terénní deprese, a to v prostoru 

určeném v biologické rekultivaci jako periodicky zaplavované území. Případná srážková 

povrchová voda, která se zde může zadržovat, bude již v území ponechána. [1] 

 

 

 

 

 

 

 



Miroslav Fojtík – Návrh sanace a rekultivace odkaliště Saxonie 
 

18 
2014 

 

Obrázek 7 - Sedimentační jímka č. 2. Zdroj autor. 

 

 2. etapa terénních úprav (10,15 ha) 

  - odtěžení, návoz a uložení zeminy ze zemníku 240 000 m3 

  - odtěžení, návoz a uložení zeminy z deponie 50 000 m3 

  - vybudování hrázky     20 000 m3 

  - čerpání vody do Hutního potoka   236 000 m3 

3.1.3 3. etapa terénních úprav (8,73 ha) 

  

 Celkový objem zbytkových vod v prostoru 3. etapy je 102 000 m3. V rámci třetí 

etapy bude tedy nejprve zčerpána voda se zvýšeným obsahem pevných částic do prostoru 

sedimentační jímky č. 1 a 2, odkud bude po sedimentaci pevných částic opět čerpána do 

Hutního potoka. Objem sedimentačních jímek č. 1 a 2 využívaný pro zadržování vody se 

uvažuje 65 000m3. Zčerpáním vody v prostoru 3. etapy dojde v místě nejhlubší části 

stávajícího dna k vytvoření sedimentační jímky č. 3. Následovně bude probíhat cyklus 

přečerpávání vody se zvýšeným obsahem pevných částic mezi sedimentačními jímkami č. 

1 až č. 3 až do úplného vyčerpání. Na cyklus přečerpávání vody mezi sedimentačními 
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jímkami uvnitř staveniště se uvažuje celkové množství přečerpávaných vod 200 000 m3. 

Do Hutního potoka bude po sedimentaci přečerpáno 102 000 m3 vody. Návozy zemin 

v ploše 3. etapy budou probíhat tak, aby byla dočasně zachována nejhlubší část dna  

plaviště na kótě cca 223 m n. m., které bude zároveň sloužit jako sedimentační jímka č. 3. 

pro udržení možnosti dočerpat zbytek vody. Po ukončení čerpání ze sedimentační jímky č. 

3 bude daný prostor, stejně jako prostor dočasných sedimentačních jímek č. 1 a 2 

převrstven krycí vrstvou zeminy a urovnán hrnutím do požadovaného konečného tvaru. 

Zdrojem zemin bude zemník na Slatinické výsypce, přičemž se počítá s návozem v objemu 

270 000 m3. Z toho 60 000 m3 bude použito pro zavezení sedimentační jímky č. 2. 

Stávající dělící hrázka sedimentační jímky č. 1 bude rozhrnuta (objem 6 000 m3). 

Při zakládání zemin je potřeba dodržet spádové poměry pro odvod vody tak, aby 

byl dodržen spád do prostoru budoucího periodicky zaplavovaného území.  Množství 

krycích zemin určených k převrstvení sedimentů při mocnosti vrstvy zemin od 0,5 m 

v ploše 1. etapy až po mocnost 7 m v ploše 3. etapy činí cca 620 000 m3 zemin, z toho 

510 000 m3 pochází ze zemníku. [1] 

 

 3. etapa terénních úprav (8,73 ha) 

  - odtěžení, návoz a uložení zeminy ze zemníku 270 000 m3 

  - rozhrnutí hrázky sedimentační jímky č. 1  6 000 m3 

  - čerpání vody do Hutního potoka   102 000 m3 

  - vnitrostaveništní čerpání vody   200 000 m3 
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3.2 Zemníky a přepravní trasy 

 

Zemníky (příloha č. 2) se nachází v prostoru Slatinické výsypky ve vzdálenosti do 

2,5 km od místa zakládání zemin. Zemníky budou dostupné až po vstupu lomu Vršany do 

prostoru Slatinické výsypky. Přepravní trasa ze zemníků na staveniště bude stanovena před 

vlastním zahájením návozu zemin s ohledem na aktuální stav báňské činnosti v prostoru 

Slatinické výsypky. [1] 

 

3.2.1 Potřebné množství zeminy 

  

 Množství krycích zemin určených k převrstvení usazených sedimentů při mocnosti 

vrstvy zemin od 0,5 m v ploše 1. etapy, až po mocnosti 7 m v ploše 3. etapy, činí cca 

620 000 m3. Jedná se o 110 000 m3 z bočního valu odkaliště a 510 000 m3 ze zemníku č. 2 

(Slatinický). [5] 

 

 

Obrázek 8 – Zemníky a přepravní trasy. [1] 
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3.2.2 Stanovení přepravních tras 

  

 Pro přepravu potřebného materiálu jsou stanoveny dvě možné trasy (obrázek č. 8).  

 trasa č. 1 ze zemníku č. 1   délka 2 490 m 

 trasa č. 2 ze zemníku č. 2   délka 1 350 m  

3.2.3 Návrh vhodné technologie 

  

 Prvním krokem ke stanovení vhodné technologie pro odtěžení a převoz krycích 

zemin, je zvolení vhodného počtu dumprů a rypadla. Stanovení vhodného počtu dumprů, 

kterých je potřeba pro zajištění dostatečného výkonu jednoho rypadla a zároveň zvolit 

vhodný typ rypadla, je důležité znát vzdálenost dopravních cest. Jelikož přepravní trasy 

přesahují 1000 m, jsou doporučovány dumpry s objemem korby odpovídajícím cca 6 

pracovním cyklům rypadla.  

3.2.4 Výpočet časového fondu 

  

 Pro výpočet časového fondu navrhuji 8,5 h ranní směnu v letech 2014 – 2015. 

 Roční kalendářní fond ve dnech  365 

 Soboty, neděle a svátky   113 

 Disponibilní časový fond   252 

 Počet hodin pracovní směny   8,5 

 Prostoje (údržby, přestávka)  v hod.  1,5    

 TVF Využitelný roční časový fond v hod. 1 764 h/rok   

 

 Celkem v letech 2014 – 2015 bude potřeba 3 528 hod. využitelného časového 

fondu. 
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3.2.5 Návrh vhodného dumpru a rypadla 

  

 Odtěžení, návoz a uložení zeminy ze zemníku č. 2 v celkovém množství 510 000 

m3 – VM za hodinu – Vh. 

 Vh  = VM / TVF = 510 000 / 3 528 = 144,557 m3/hod 

 Vm  = Vh / 60 = 144,557 / 60 = 2,04 m3/min 

 

 Doba jízdního cyklu dumpru – TDC  (tabulka č. 2). 

 Doba najetí dumpru    t1 

 Doba nakládky    TNR 

 Doba jízdy plného dumpru   t2 

 Doba vykládky    t3 

 Doba jízdy prázdného dumpru  t4 

 Doba manipulačních jízd   tx 

 

Tabulka č. 2 – Čas jízdy dumpru 

Trasa vzdálenost
plný dumper 

30 km/h

prázdný dumper 

40km/h

Trasa č. 1 2 490 m 4,98 min 3,7 min

Trasa č. 2 1 350 m 2,7 min 2,02 min
 

 

 Pro výpočet doby jízdního cyklu, jak výše uvádím, a k optimálnímu naplnění 

dumpru při 6 nakládacích cyklech lopatového rypadla, navrhuji použít pásové rypadlo 

Caterpillar CAT 325D (příloha č. 3) o maximálním objemu 2,29 m3 (obrázek č. 10) 

[CAT]. 
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Obrázek 10 – CAT 325 D [13] 

 

 Doba nakládky rypadla – TNR (tabulka č. 3). 

 TNR = 6 * 0,36 = 2,16 min  

 

 

 

 Doba jízdního cyklu – TDC. 

 TDC = t1 + t2 + t3 + t4 + TNR 

 TDC = 0,2 + 2,7 + 0,2 + 2,02 + 2,16 = 7,28 min 
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               Tabulka č. 3 – Teoretické stanovení doby pracovního cyklu stroje 
 

Typ stroje CAT 345 C CAT 330 D CAT 325D

Objem lopaty v m³ 2,61 2,41 2,29

Počet nakládacích 

cyklů
3 až 4 4 až 5 5 až 6

Plnění do max. objemu 0,18 0,16 0,15

Zvedání lopaty 0,05 0,05 0,05

Otočení s plnou 

lopatou
0,06 0,05 0,05

Vyprázdnění 0,05 0,04 0,04

Otočení a spouštění do 

výchozí polohy
0,08 0,07 0,07

Celkem doba cyklu 0,42 min. 0,37 min. 0,36 min.
 

 

 

 Počet dumprů naplněných rypadlem za 1 hodinu – YTD. 

 YTD = 60 / TNR  

 YTD = 60 / 2,16 = 27,78 

  

 Výpočet minimálního objemu korby a stanovení vhodného dumpru – Vk 

 Vk = Vh  / YTD 

 Vk = 144,557 / 27,78 = 5,2 m3 

 

 Pro návrh vhodného dumpru, musíme vycházet z uvedeného výpočtu minimálního 

objemu korby. Z výpočtu nám vyplývá, že pro přepravu zeminy ze zemníku č. 2, jenž se 

nachází v území s mírně svažitým terénem se zeminou 3. třídy těžitelnosti, musíme počítat 

s koeficientem nakypření 1,22. Pro naše potřeby bude vhodný dumper s minimálním 

objemem korby přibližně 7 až 8 m3. 
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 Z nabídky společnosti Caterpillar navrhuji použít kloubový dumper CAT 725 

(obrázek č. 11), jehož maximální objem korby činí 14,3 m3 (příloha č. 4), který je vhodný 

pro pásové rypadlo CAT 325D. [15] 

   

 

Obrázek 11 – CAT 725 [13] 

 

 Potřebný počet dumprů – XPD 

 XPD = TDC / TNR 

 XPD = 7,28 / 2,16 = 3,37 

3.2.6 Trasa č. 1 

  

 S trasou č. 1 se prozatím nepočítá. 

3.2.7 Trasa č. 2 

  

 Pro plynulý převoz na trase č. 2 o celkové délce 1 350 m, je třeba použít na jedno 

pásové rypadlo 6 nákladních vozidel. K této základní diskontinuální technologii je nutno 

počítat i s pomocnou technologií, která s tímto souvisí. Je potřeba počítat k urovnání 
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plochy s dozerem a válcem, k zamezení prašnosti s kropicím vozem a cisternou na dovoz 

pohonných hmot.   

3.3 Biologická rekultivace 

  

Po provedení terénních úprav je v plánu realizace biologické rekultivace (příloha č. 

5) v předmětné ploše. V návrhu se především pojednává o zhodnocení současného stavu, 

doplňkovou výsadbu sazenic stromů a keřů, založení travnatých porostů a stanovení 

následné pěstební péče.  

Svahy odkaliště jsou v současné době tvořeny vzrostlou zelení spontánně vzniklou 

(porosty břízy, vrb a osiky na V a JV svazích) a lesnickou rekultivací (Z svahy). Tyto 

porosty a stávající komunikace na celkové ploše 24,40 ha, budou ponechány bez zásahu. 

Biologická rekultivace zde bude provedena formou skupinové výsadby dřevin a 

zatravnění s cílem vytvoření kultury ostatní zeleně. Celkem bude v rámci ostatní 

rekultivace provedeno zatravnění, skupinová výsadba v kombinaci se solitérními 

dřevinami (výsadba odrostků). Zatravnění bude fungovat zejména jako biotechnické 

protierozní opatření, které začne fungovat již pár měsíců po založení travního porostu. 

Plocha je rozčleněna na porosty periodicky zaplavovaného území a ostatní plochy s vyšší 

navážkou zeminy a bez zhutnění. Tyto plochy se liší především ve výsadbě vlhkomilných 

dřevin (hydrofilní ekotypy) a travní směsi. [3] 

3.3.1 Zatravnění 

  

Zatravnění bude provedeno na celkové ploše 37,11 ha. Zatravnění travní směsí 

vhodnou do vlhčího prostředí bude provedeno na ploše 10,22 ha v místě 0,5 m navážky 

překryvných zemin, kde díky zhutnění lze předpokládat akumulaci vody buď trvale nebo 

dočasně. Základem budou vlhkomilné travní směsi. Výsevek bude aplikován v dávce 50 

kg/ha a uválen. K zatravnění na ploše 10,22 ha bude potřeba 511 kg travní směsi určené do 

vlhčího prostředí a navrhuji ji v tomto složení (tabulka č. 4). 
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Tabulka č. 4 – Vlhkomilné travní směsi. 

Popis MJ Kg/ha Množství kg celkem

ostřice pobřežní kg 7 71,54

ostřice ostrá kg 5 51,1

ostřice štíhlá kg 5 51,1

ostřice měchýřnatá kg 4 40,88

ostřice latnatá kg 4 40,88

lipnice bahenní kg 3 30,66

chrastice rákosovitá kg 3 30,66

metlice trsnatá kg 3 30,66

kostřava červená kg 2 20,44

lipnice luční kg 2 20,44

kostřava ovčí kg 2 20,44

psárka luční kg 2 20,44

sveřep bezbranný kg 2 20,44

leknice rákosovitá kg 2 20,44

jílek vytrvalý kg 2 20,44

psineček tenký kg 2 20,44

 

Ostatní zatravnění bude provedeno na ploše 21,81 ha. Povrch bude po urovnání 

terénu oset a uválen. Taktéž bude aplikován výsev 50 kg/ha, a to jetelotravní směsi 

odpovídající pozdějšímu velmi intenzivnímu obhospodařování (tabulka č. 5). Jetelotravní 

směsi na plochu o výměře 21,81 ha bude potřeba celkem 1090,5 kg a navrhuji ji použít 

v tomto složení. [3] 

 

Tabulka č. 5 – Ostatní zatravnění 

Popis MJ Kg/ha Množství kg celkem

kostřava červená kg 26 567,06

kostřava luční kg 6 130,86

lipnice luční kg 4 87,24

lipnice smáčknutá kg 4 87,24

poháňka hřebenitá kg 2 43,62

psineček teplý kg 2 43,62

štírovník růžkatý kg 4 87,24

tolice dělová kg 2 43,62  
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3.3.2 Skupinová výsadba dřevin 

  

 Výsadba dřevin bude provedena na celkové ploše 5,06 ha. Skupinová výsadba 

vlhkomilných dřevin bude provedena na ploše 0,88 ha. Ve skupinách budou vysázeny 2 – 

4 leté školkované sazenice, ve sponu 1,2 x 1,5 m (stromy + keře). Cílový počet sazenic při 

této výsadbě bude 5555 ks na 1 ha. Celkem na ploše 0,88 ha bude vysázeno 4888 ks 

sazenic. Dřeviny navrhuji vysázet v řadách v tomto složení (tabulka č. 6). 

 

Tabulka č. 6 – Skupinová výsadba vlhkomilných dřevin        

Stromy + keře MJ Ks/ha Množství ks celkem

dub letní ks 555 488

jasan ztepilý ks 555 488

olše lepkavá ks 555 488

habr obecný ks 555 488

vrba bílá ks 278 245

vrba křehká ks 555 488

javor klen ks 555 488

vrba nachová ks 278 245

střech obecná ks 278 245

brslen evropský ks 555 488

krušiná olšová ks 278 245

vrba košíkářka ks 279 246

líska obecná ks 279 246  

Dřeviny budou vysazovány smíšeně, přičemž dřeviny ve skupinách se budou střídat 

v řadách. V jedné skupině budou dub a habr, ve druhé skupině bude javor a jasan, ve třetí 

vrby. Olše a keře budou vysázeny při krajích skupin. 

 Skupinová výsadba dalších dřevin bude provedena na celkové ploše 4,18 ha. Ve 

skupinách budou vysázeny 2 – 4 leté školkované sazenice, ve sponu 1,2 x 1,5 m). Cílový 

počet sazenic při této výsadbě bude 5555 ks na 1 ha. Celkem na ploše 4,18 ha bude 

vysázeno 23 222 ks sazenic. Dřeviny navrhuji vysázet v řadách v tomto složení (tabulka č. 

7). [3] 
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Tabulka č. 7 – Skupinová výsadba dalších dřevin 

Stromy + keře MJ Ks/ha Množství ks celkem

habr obecný ks 555 2320

dub letní ks 555 2320

třešeň ptačí ks 278 1162

javor klen ks 1110 4640

olše lepkavá ks 279 1166

topol osika ks 278 1162

kalina obecná ks 555 2320

líska obecná ks 555 2320

ptačí zob obecný ks 555 2320

střemcha obecná ks 555 2320

borovice lesní ks 70 292

modřín opadavý ks 70 292

jabloň lesní ks 70 292

hrušeň obecná ks 71 296  

 

Dřeviny budou vysazovány smíšeně, přičemž dřeviny ve skupinách se budou 

střídat  jednotlivě v řadách. V jedné skupině budou dub a habr, ve druhé skupině budou 

javory. Olše, osika a modřín budou vysázeny náhodně v celém prostoru porostů jako 

meliorační dřeviny. Keře, jabloň a hrušeň bude umisťovaná na okraje skupin. Borovice 

bude vysázena v rámci největší skupiny dřevin ve shlucích po cca 20 sazenicích. [3] 

 

3.3.3 Solitérní dřeviny 

  

Solitérní dřeviny doplní skupinové výsadby zejména v okolí nejvlhčích míst. 

Vytvoří esteticky zajímavý krajinný prvek na volném travnatém prostranství. Celkem bude 

potřeba 173 ks solitérních dřevin (tabulka č. 8). Ve výsadbě se objeví odrostky, které se 

mohou použít ve vlhkomilném prostředí a to v počtu 113 ks. Zbývajících 60 ks solitérních 

dřevin doplní skupinovou výsadbu. Lípa bude vysázena v prostoru valu kolem odkladiště, 

ostatní druhy na bývalém dně odkladiště. Všechny solitérní dřeviny, budou osázeny do 

okopaných jamek o rozměrech 75 x 75 x 75 cm. 
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Tabulka č. 8 – Skupinová výsadba solitérních dřevin 

Solitéry MJ Ks/ha Plocha v ha Množství ks celkem

vrba bílá ks 25 0,88 22

vrba křehká ks 19 0,88 17

dub lrtní ks 39 0,88 34

jasan ztepilý ks 25 0,88 22

topol bílý ks 13 0,88 11

olše lepkavá ks 8 0,88 7

lípa srdčitá ks 6 4,18 25

javor mléč ks 2 4,18 9

jasan ztepilý ks 4 4,18 17

javor klen ks 2 4,18 9  

 

3.4 Pravidla zakládání porostů a pěstební péče 

  

Osetí travnatých ploch bude provedeno 0. rok na jaře nebo pak nejpozději do konce 

září nebo až na jaře. Bude aplikován výsevek 50 kg/ha jetelovino - travní směsi. Travní 

porosty budou sečeny dvakrát ročně po dobu tří let. Biomasa bude rozdrcena a rozmetána 

po ploše jako mulč.  

Výsadba sazenic bude prováděna do jamek 35 x 35 x 35 cm, ve III. třídě 

nezabuřenělé, sazenice školkované 2 – 4 leté, listnaté stromy prostokořenné, keře a 

jehličnany obalované. V prvním roce se provede 20% vylepšování a ve druhém a třetím 

roce 10% vylepšování. Bezprostředně po výsadbě se provede mulčování kůrovým 

substrátem, který se nastýlá nad kořenový prostor ve vrstvě asi 5-10 cm silné v čerstvém 

stavu. 

 Na všech nově vysazovaných sazenicích budou uplatňovány standardní pěstební 

zásahy dle schválené metodiky „Zakládání lesních porostů na výsypkových stanovištích a 

ve zbytkových jámách“ – natírání proti okusu, okopávka, hnojení, vyžívání buřeně a 

tvarování.  
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S ohledem na výskyt myšovitých hlodavců musí být na plochách skupinové 

výsadeb umístěny berličky pro dosedávání dravců jako přirozená ochrana proti hlodavcům. 

Berličky by měly mít výšku cca 1,7 m se sedákem o délce 50 cm a průměru max. 2,5 cm. 

 Obalované odrostky budou do okopaných jamek 75 x 75 x 75 cm . V prvním roce 

se provede 20% ve druhém a třetím roce 10% vylepšení dřevin. Bezprostředně po výsadbě 

se provede mulčování kůrovým substrátem, který se nastýlá nad kořenový prostor ve 

vrstvě asi 5-10 cm silné v čerstvém stavu. Odrostky budou vyvázány ke trojici kůlů a zality 

vodou v dostatečném množství. Ochrana před škodami zvěří (okus) musí být zajištěna 

instalovanými chráničemi z PVC. Na všech nově vysazovaných sazenicích by měla být po 

dobu tří let uplatňována standardní pěstební péče. [3] 

 okopávka prováděna 1 až 3. rok 

 hnojení prováděné 2. Rok 

 vyžínání buřeně 1 až 3. rok  

 náhrada poškozených podpěr odrostků  

 tvarování.  
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4     Stručné ekonomické a ekologické zhodnocení navrhovaného 

řešení 

  

 Ekologické hledisko 

 Realizací terénních úprav a biologické rekultivace, nebude docházet ke znečištění 

životního prostředí a nebude docházet ke zhoršování vodních poměrů.  

Vypouštění čerpané vody z odkaliště bude prováděno přes čerpací jímky, tudíž 

nedojde ke znečištění okolních toků a bude čerpána pouze čistá voda, která splňuje 

ukazatele pro vypouštění vod do vodotečů. Jelikož se rekultivované plochy nacházejí 

mimo zastavěné území, nebude docházet k nadměrnému zatížení hlukem, prašností a 

znečištění terénu z používaných strojů a mechanizace.     

 Uhelné kaly, které zde byly ukládány, budou překryty zeminou a vznikne nová 

rekultivovaná plocha. Ukončením vypouštění hnědouhelných kalů z Úpravny uhlí 

Komořany, došlo k zavedení bezodpadové technologie.   

 Ekonomické hledisko  

 Z celkového pohledu je to přínos pro společnost. Zavedením bezodpadové 

technologie se budou uhelné kaly zpracovávat, a tudíž nebudou nově vznikat plochy, kde 

by byly uhelné kaly ukládány. 

 Hnědouhelné kaly z mokrých (hladinových odlučovačů) na Úpravně uhlí 

Komořany budou v rámci bezodpadové technologie přidávány do produkce energetických 

směsí, čímž dojde k jejich hmotnostnímu navýšení a tím dosažení větší ziskovosti.   

  Zavedením těchto technologií, nebudeme muset v budoucnu likvidovat ekologické 

škody, které vznikaly před privatizací hnědouhelných společností. Rekultivací těchto ploch 

a investicemi do strojů a mechanizací pro čerpání vody, přepravu potřebného materiálu a 

osázením těchto ploch, se uspoří nemalé částky, které by mohly být použity jinak. 
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5 Závěr 

 

Těžba a následná úprava hnědého uhlí měla za následek, že v prostoru bývalého 

zbytkového lomu Saxonia vzniklo úložiště uhelných kalů. Kaly zde byly ukládány 

hydrickou cestou od roku 1979 až do roku 2011, kdy bylo plavení ukončeno. Cílem a 

současně předloženým návrhem je reálné řešení sanace a následné rekultivace bývalého 

odkaliště Saxonie. Provedením terénních úprav, počínaje čerpáním vody a snižováním 

vodní hladiny, navážením krycích zemin ze zemníků, za účelem vytlačování zbytkové 

vody až po osázení rekultivovaných ploch dojde ke vzniku nové krajinné formy, která vrátí 

přírodě přirozený ráz. V navrhovaném řešení jsem se také pokoušel navrhnout vhodnou 

technologii pro přesun krycích zemin ze zemníků, určených k převrstvení usazených 

sedimentů a následné provedení biologické rekultivace.  

U biologické rekultivace jsem se snažil navrhnout vhodné travní směsi pro 

zatravnění a vhodné dřeviny pro osázení těchto ploch. 

Nové využití tohoto území, bude mít jednoznačně příznivý vliv na životní prostředí. 

Budou oživeny plochy bez vegetace, založeny krajinné prvky pozitivně působící na okolní 

posttěžební krajinu (zatravnění, rozptýlená zeleň, výsadba dřevin) jak z hlediska 

estetického, tak i biologického, mikroklimatického a hygienického. 

Výsledkem je, že předložený návrh, by měl po ukončení všech úprav na této 

lokalitě, přispět k rychlejšímu začlenění zasažených ploch do okolní přírody. 
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