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Abstrakt
Celosvětový rozvoj průmyslu a techniky je neodvratně spojen s obrovským čerpáním
neobnovitelných surovinových zdrojů, s čímž souvisí mimo jiné také rychlý nárůst objemů
znečišťujících látek a odpadů. Tím vznikají značné škody na životním prostředí a
v předložené disertační práci se hodnotí jejich dopad na krajinu, a v určitém smyslu i na
kvalitu života.
Pouhé hodnocení škod při těžbě a využití nerostných surovin by ale bylo samoúčelné.
Proto je podstatným prvkem disertační práce také způsob, jak tyto vlivy zmírnit a následně
napravit škody, které byly při této činnosti způsobeny.
Nezbytnou součástí při těžbě a zpracování nerostných surovin, i následné rekultivaci
jsou legislativní akty. Proto jsou také součástí disertace a to v kontextu se zmírněním vlivů
těžby na životní prostředí a povinností, jaké z nich vyplývají organizaci, která životní
prostředí poškodila

Klíčová slova
Nerostné suroviny, těžba, odpad, životní prostředí, legislativa.

Abstract
The worldwide development of the industry and technology is inevitably associated
with a huge drawing of non-renewable resources, which relates, inter alia, also the rapid
increase in volumes of pollutants and waste. This creates significant environmental damage
and in the doctoral thesis shall be assessed by their impact on the landscape, and a sense on
the quality of life.
The mere evaluation of damages during the extraction and utilization of mineral
resources should be an end in themselves. It is therefore an essential element of the
dissertation also a way to mitigate these effects, and then repair the damage that has been
caused by this work. An essential part of the extraction and processing of mineral raw
materials, as well as the subsequent reclamation are legislative acts. Therefore they are also
part of the dissertation and that in the context of lessening the effects of mining on the
environment and the obligations which derive from them an organization that environmental
damage.
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Úvod
V současné době se problematikou hodnocení škod, které vznikají při těžbě a
zpracování nerostných surovin, zabývá celosvětově i v naší republice řada organizací. V ČR
je to zejména Ministerstvo životního prostředí, Česká geologická služba, která monitoruje
dopad této činnosti na životní prostředí a také zkoumá potenciální možnosti využití odpadů
z těžby a zpracování nerostných surovin. Soustřeďuje se na možnost získávání vzácných kovů
z úložišť starých dolů.
Pozoruhodné jsou také práce Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., který zkoumá přirozenou
a usměrňovanou ekologickou sukcesi při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných
surovin.
Nejdůležitějším prostředkem k hodnocení škod způsobených při těžbě a zpracování
nerostných surovin na životní prostředí, jsou ale legislativní akty. V disertační práci se
posuzují škody, které byly způsobeny doly Ostravsko-karvinského revíru. Legislativní akty
poskytují k objektivnímu určení těchto škod zásadní kritéria a současně ukládají povinnosti,
jak způsobené škody napravit. Proto je v úvodní pasáži disertační práce proveden výběr
ustanovení, která se k dané problematice vážou, a podle nich jsem vyčíslila vzniklé škody.
Současně jsem také navrhla, opět podle příslušných ustanovení legislativních aktů, jaké
způsoby sanace a rekultivace by bylo nutno použít, aby byly ekonomicky přijatelné a
současně příliš nenarušily původní ráz krajiny.
Činné i uzavřené doly Ostravsko-karvinského revíru způsobují škody na životním
prostředí v několika směrech:
-

Vlivy poddolování na povrch

-

Tělesa odvalu (haldy)

-

Usazovací nádrže na flotační hlušiny

-

Vypouštění důlní vody do vodotečí

-

Emise plynů
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V disertační práci se budu věnovat škodám a jejich nápravě pro oblast ukládání
těžebního odpadu na haldách.
Po ukončení těžebních prací je nutné oblasti, kde se ukládá hlušina a uhelné kaly uvést
do přijatelného stavu. Vytváří se tak ekosystém, který z hlediska rekultivace krajiny
představuje značnou ekonomickou zátěž a je proto důležité hledat následné využití pro tyto
vytěžené horniny, s čímž souvisí snížení nákladů na rekultivaci prostředí.
V současnosti se hlušina vytěžená z dolů uplatňuje zejména v pozemním stavitelství a
kaly se v různých formách využívají jako palivo. V disertační práci porovnám, jaká je
nákladovost rekultivace krajiny vzhledem k jejímu následnému využití, a jak se na takovém
snižování ceny projeví nalezení dalšího využití pro vytěžený „odpadový“ materiál.
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Cíle disertační práce
-

Hodnocení území Ostravsko-karvinské pánve

-

Škody způsobené hornickou činností

-

Legislativa související se škodami při těžbě a zpracování nerostů

-

Technologie ukládání hlušiny na odval

-

Zjištění škod, které způsobují doly při ukládání hlušiny na odval

-

Zhodnocení současného využití hlušiny

-

Přehled činností souvisejících s asanačně rekultivačními akcemi realizovanými v OKD,
a.s.

-

Návrh využití dotací Evropské unie k nápravě škod po těžbě
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1

Historie a současnost dolů v Ostravsko-karvinském
revíru

Hornoslezská pánev zaujímá plochu asi 7000 km2, z čehož je na našem území asi
1600 km2. Západní hranice karbonu probíhá od Nového Jičína, směrem na Hošťálkovice a
dále k česko-polské hranici. Na jihu ložisko dosahuje až k Frenštátu pod Radhoštěm.
Jihozápadní hranice vede přes Žukovský hřbet opět do Polska. Celá oblast je rozdělena na
čtyři dílčí pánve: ostravskou, petřvaldskou, karvinskou a frenštátskou.

Ostravskou dílčí pánev odděluje od petřvaldské michálkovická porucha. Petřvaldskou
dílčí pánev od karvinské odděluje orlovská porucha. Tyto pánve jsou na jihu odděleny od
Frenštátské pánve příčným prahem v podloží ve směru Kopřivnice - Třinec. Z provozního
hlediska se pánev dělí na ostravsko-karvinský revír, příborsko-těšínský revír a podbeskydskou
pánev.

Situace je uvedena na obr. 1, který představuje odkrytou geologickou mapu karbonu
čs. části hornoslezské pánve a geologický řez přes ostravský hřbet OKR [5].
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Obrázek 1. Geologická mapa čs. části hornoslezské pánve [5].

Vysvětlivky k mapě:
1 až 3 - karvinské souvrství
1 - doubravské a sušské
2 - sušské, sedlové včetně sloje Prokop
12
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3 - sedlové včetně sloje Prokop
4 až 5 - ostravské souvrství
4 - porubské a jaklovecké
5 - hrušovské a petřkovické
6 - dinant (kulen)
7 - devon a dinant (karbonáty)
8 - michálkovická (MP) a orlovská (OP) porucha
a - doly ověřený průběh
b - předpokládaný průběh
9 - osy významných antiklinál
10 - zlomy základního významu
11 - ostatní zlomy
12 - významná ložiska plynu
13 - linie geologického řezu.
Čísla (v kroužku) u ložisek plynu:
1 - Žukov
2 - Bruzovice
3 - Staříč
4 - Krmelín
5 - Příbor - sever
6 - podzemní zásobník plynu Příbor - jih
Vysvětlivky k řezu:
1 - pokryv
2 až 8 - svrchní karbon
2 až 4 - karvinské souvrství vrstvy
2 - doubravské
3 - sušské
4 - sedlové
4 až 8 - ostravské souvrství
5 - sloje Prokop a porubské
6 - jaklovecké
7 - hrušovské
13
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8 - petřkovické
9 – dinant
V ostravsko-karvinském revíru byly před obdobím útlumu těžby, přibližně kolem roku
1990, vymezeny dobývací prostory dolů Hlubina, Ostrava, Jan Šverma, Vítězný únor, Rudý
říjen, Julius Fučík, Dukla, Antonín Zápotocký, Doubrava, Československá armáda, 1. máj,
Darkov, Prezident Gottwald, 9. květen a Československé mládeže.
Průzkumem byly ověřeny zásoby v důlních polích Fryštát, Nové pole Československé
armády, Dětmarovice, Zábřeh, Petrovice, Šilheřovice a Věřňovice.
V příborsko-těšínském revíru jsou dobývací prostory dolů Staříč a Paskov a dále
oblasti s ověřenými zásobami Václavovice, Příbor, Kopřivnice - Tichá, Fryčovice, Žukov.
V podbeskydském revíru jsou ověřeny zásoby v polích Frenštát, Mořkov, Čeladná,
Krásná a Malenovice.
Celková plocha, na které byla v 80. letech 20. století prováděna těžba zaujímala něco
přes 300 km2, dalších přibližně 400 km2 bylo považováno za bilanční.

1.1

Uzavřené doly
S ohledem na časté změny v názvech dolů, bude vhodnější definovat uzavřené doly

podle oblastí. Po roce 1990 byly postupně uzavírány doly ostravské, petřvaldské a orlovské
části revíru. Činné zůstaly doly, jak jsou uvedeny v kapitole 1.2.
Útlum a uzavírání probíhalo z počátku poměrně chaoticky. Dosti neodborně vytyčilo
tehdejší vedení Ostravsko-karvinských dolů, jako hlavní kritérium rychlost, s jakou budou
jednotlivé doly uzavřeny. Proto se zavedl takový postup, že se uzavřela hlavní důlní díla,
vtažné a výdušné jámy a přerušilo se větrání a degazace. Následky na sebe nenechaly dlouho
čekat. Důlní plyn si našel cestu k povrchu přirozeným způsobem a začal vystupovat
nekontrolovaně i v místech, kde způsobil exploze s vážnými důsledky a mnoho nepříjemností,
v souvislosti s nahromaděním nebezpečné koncentrace. K řešení stavu byla přijata řada
opatření. Jedním důležitým bylo zřizování odplyňovacích vrtů. S důsledky výstupu plynů
z uzavřených dolů se přesto potýkáme ještě i dnes.
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Kvalitněji byl uzavřen původní Důl Paskov, stejnojmenného Dolu Paskov, dnes
důlního závodu 3. Jednotlivá patra se u jámy uzavřela hrázemi, za které ale bylo vyvedeno
degazační potrubí. To pak pokračovalo jámami, které se také uzavřely. Tímto postupem se
podařilo plyn svádět a od uzavření dolu v roce 1999 až dosud se odvádí z dolu ročně cca
7 mil. m3 metanu.

1.2

Činné doly
V současné době se počet provozovaných dolů, v důsledku omezování těžby a

slučování, podstatně snížil a omezil se na 5 dolů. Jejich přehled je na obr. 2.
Veškeré uhlí produkované společností OKD má dobrou kvalitu, přičemž nejvyšší
kvality dosahuje uhlí z dolu Paskov.
Uhlí se většinou těží z hloubek okolo 1000 m pod povrchem a to z více slojí,
prostřednictvím metody stěnování za použití důlních kombajnů nebo pluhů společně
s mechanizovanými posuvnými výztužemi.

Obrázek 2. Rozmístění současných dolů OKD [1].
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V důsledku dalšího útlumu těžby Ostravsko-karvinských dolů, předpokládá se těžba
nižší než 8 mil tun ročně, došlo k další změně názvů dolů. Od 1. ledna 2015 se mění názvy
dolů následovně:

-

Důlní závod 1 vznikl sloučením původních závodů Důl Darkov a Důl Karviná. Do

organizační struktury Důlního závodu 1 jsou začleněny 4 lokality: Lazy a ČSA (bývalý Závod
Důl Karviná), Darkov a 9. květen (bývalý Závod Důl Darkov).
Lokalita ČSA je situována ve dvou dobývacích prostorech - DP Karviná Doly I a DP
Doubrava u Orlové. Lokalita Lazy se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve.
Dobývací prostor se nachází v katastrech obcí Orlová a Karviná. Lokalita Darkov má svou
vlastní moderní úpravnu s kapacitou vsázky 800 tun za hodinu. Zahrnuje tři samostatné
dobývací prostory - Darkov, Karviná, Doly II a Stonava.
Produkce r. 2013 cca 7mil. t.

-

Důlní závod 2 vznikl přejmenováním původního Závodu Důl ČSM a nachází se ve

východní části karvinské dílčí pánve. Územně je členěn do dvou větrných oblastí: Sever a Jih
se samostatnými dvojicemi úvodních a výdušných jam. Organizačně má dvě lokality: Sever a
Jih. Úpravna je v lokalitě Sever a má kapacitu 1 100 tun za hodinu. Dobývací prostor se
nachází v katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice u Českého Těšína a Chotěbuz. Díky
rozsáhlé investiční výstavbě v 90. letech 20. století, a především po roce 2000, se výrazně
prodloužila životnost závodu.
Produkce r. 2013 2,475 mil. t
Rozloha důlního pole 22 km2
Zásoby k 1. 1. 2014 (klasifikace JORC) 29 mil.

-

Důlní závod 3 vznikl přejmenováním původního Závodu Důl Paskov, leží přibližně 20

kilometrů jižně od Ostravy a produkuje kvalitní koksovatelné uhlí. V současnosti ho tvoří
lokality Staříč a Chlebovice. Jedná se o jediný činný důl v ostravské části revíru. Úpravna v
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areálu původního Dolu Paskov ve stejnojmenné obci mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem má
kapacitu 550 tun za hodinu.
Produkce r. 2013 0,863 mil. t
Rozloha důlního pole 40 km2
Zásoby k 1. 1. 2014 (klasifikace JORC) 1 mil. t

-

Rezervy dolu Frenštát se skládají ze dvou ložisek: Frenštát-západ a Frenštát-východ.

Důl Frenštát je v konzervačním režimu. Závod Důl Frenštát má rozlohu přes 63 km2.
Společně se sousedícím průzkumným územím Čeladná-Krásná jde o jediné významné ložisko
uhlí s dobyvatelnými slojemi karvinského souvrství mimo Karvinsko. Existuje zde pět slojí
vhodných k využití. Kromě toho je zde i ostravské souvrství.
Celkové zásoby uhlí: cca 1,6 mld. t
Zásoby a zdroje uhlí: 78 mil. t
Uvedená čísla jsou k 1. červenci 2007 a jsou v souladu s JORC (Joint Ore Reserves
Committee) standardy. [1]
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2

Škody způsobené hornickou činností
V disertační práci posuzuji detailně škody způsobené ukládáním odpadů z těžby na

haldách a vzhledem k rozsahu práce, zhodnotím jiné škody jen orientačně. V úvodní kapitole
jsem uvedla, jaké škody způsobují jednotlivé činnosti, a pokusím se definovat jejich rozsah.
Bylo velmi obtížné, získat finanční vyjádření, protože to je většinou tajná informace. Ale
z popisu jednotlivých škod, se dá odvodit jejich závažnost.

2.1

Vlivy poddolování na povrch
Při hlubinném dobývání se vytvoří v podzemí volný prostor. Okolní hornina tento

prostor vyplní a tak se postupně vytváří kotlina. Pokles hornin pokračuje až k povrchu a podle
mocnosti sloje, která byla vydobyta, hloubky uložení a dalších vlivů, se vytvoří poklesová
kotlina až na povrchu. Její rozsah je větší než rozsah vydobytého prostoru v podzemí.
Největší pokles povrchu je ve středu kotliny a k okrajům kotliny se poněkud zmenšuje.
Situaci ilustruje obr. 3.

Obrázek 3. Schéma tvorby poklesové kotliny [6].
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Z obr. 3 lze odvodit, že objekty uvnitř poklesové kotliny budou vystaveny velmi
nepříznivým vlivům, které způsobí právě zmíněný pokles terénu. V dřívější praxi se často
stávalo, že těžba měla přednost před ochranou povrchových objektů, takže docházelo ke
značným škodám. V Ostravsko-karvinském revíru se to týká především karvinské oblasti, kde
poklesy na povrchu dosahovaly 10m i více. Důsledky jsou patrné dodnes. K likvidaci škod
způsobených poddolováním, je vytvořen zvláštní fond a vlastníky dotčených objektů důlní
společnost odškodňuje.
Na obr. 4 je uvedeno, jak se může poklesová kotlina rozšířit nad vyrubaným
prostorem. Při velkých plochách výrubů, tak dosahovalo poškození povrchu značných
rozměrů.

Obrázek 4. Rozsah poklesové kotliny nad výrubem [7].

V karvinské a orlovské části OKD lze doložit podle obr. 5, na kterém je tak zvaný
šikmý kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech. Základy kostela se deformovaly
podle tvaru poklesové kotliny a celá stavby se naklonila.
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Obrázek 5. Vliv poddolování z karvinské oblasti [8].

Další příklad vlivu poddolování je kostel v Orlové. Kostelu hrozilo postupné
zhroucení a bylo nutno přistoupit jednak ke statickému zabezpečení a rovněž k zahájení
částečných rekonstrukčních prací. V letech 1984-85 byly základové patky uvnitř kostela
obepnuty věnci ze železobetonu navazující na systém táhel. Rovněž došlo ke ztužení
ocelovými táhly v úrovni cca 5,4 m nad podlahou. Těmito zajišťovacími úpravami se podařilo
20
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konstrukci kostela stabilizovat a realizovat i další drobnější stavební úpravy. Ukončením
těžby Dolu Žofie v roce 1995 s postupným dozníváním vlivů dobývání byly vytvořeny
podmínky

pro

definitivní

rekonstrukci

kostela

a

odstranění

následků

hornické

činnosti. Závazky vyplývající z podílu DIAMO, s. p. o. z. ODRA na způsobených důlních
škodách byly průběžně od roku 2002 vypořádávány a úhradou z července 2007 byly
definitivně vyrovnány.
Náklady na rekonstrukci kostela podle neoficiálních zdrojů, se pohybují kolem deseti
milionů Kč.[9]
K zamezení vlivu poddolování se pod důležitými objekty zřizuje ochranný pilíř, ve
kterém nesmí probíhat hornická činnost.
Darkovské moře
Pokles nadloží má také často vliv na změnu oběhu vody tím, že se ztratí spodní voda
nebo povrchové vody, a ty pak způsobí zvýšené přítoky vody do dolu. V opačném případě
vystoupí spodní voda na povrch a tím se vytvoří v poklesové kotlině močály nebo jezero.
Známé je například tzv. Darkovské moře.

Obrázek 6. Pokles terénu vytvořil tzv. Darkovské moře [23].
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Jiným nebezpečím pro krajinu, vyvolaným hornickou činností, je zmenšení spádu
povrchových toků, které způsobují dočasné nebo trvalé zátopy poddolovaného území.

2.2

Usazovací nádrže flotačních hlušin
Uhelné kaly vznikaly při úpravě uhlí. Je to směs velice jemných částic uhlí

rozptýlených ve vodě. V současné době se již uhelné kaly neprodukují, vzhledem ke
kvalitativnímu posunu v úpravárenském procesu. Uhelné kaly historicky naplavené ve starých
kalových rybnících jsou v současné době používány pro další úpravárenské nebo energetické
účely. Největší nárůst produkce kalů přišel s nástupem důlních kombajnů na přelomu 50. a 60.
let minulého století. Dramatický pokles naopak přišel v 90. letech s útlumem těžby a s novými
technologiemi zpracování kalů.
Kalové rybníky se postupně zbavují kalů a po vytěžení projde odkaliště běžným procesem
sanace a rekultivace.

Uhelné kaly OKD v číslech:
produkce r. 1990: 1,49 mil. t
produkce r. 1995: 0,19 mil. t
produkce r. 1998: 0 t

[10]

Určitou představu o velikosti kalových rybníků, je možno získat z obr. 7.
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Obrázek 7. Letecký pohled na komplex Dolu ČSA s kalovými rybníky [11].

2.3

Vypouštění důlní vody do vodotečí
Jednou z neopominutelných legislativních zásad je v případě vypouštění důlních vod

ustanovení § 23 odst. 1 vodního zákona: “Kdo vypouští odpadní vody nebo zvláštní vody do
vod povrchových nebo podzemních, je povinen dbát, aby jakost povrchových nebo
podzemních vod nebyla ohrožena nebo zhoršena. Za tím účelem je povinen zejména
zajišťovat zneškodňování vypouštěných vod způsobem odpovídajícím současnému stavu
technického pokroku.“. Dopad tohoto ustanovení není žádným způsobem omezen a uvedené
povinnosti platí pro každého, kdo vypouští odpadní nebo důlní vody.
Koncepce likvidace důlní činnosti v ostravské a petřvaldské dílčí pánvi z hlediska
hydrogeologických poměrů moravské části hornoslezské pánve, která byla stanovena
rozhodnutím státní báňské správy, předpokládá úplnou izolaci důlních děl v petřvaldské a
karvinské dílčí pánvi, tj. zabránění přetoku důlních vod do této dílčí pánve.
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Tohoto stavu má být dosaženo udržováním hladiny důlních vod v ostravské dílčí pánvi
pod úrovní cca -388,5 m centrálním čerpáním důlních vod speciálními ponornými čerpadly na
jámě Jeremenko. Z hlediska řízeného vypouštění čerpaných důlních vod, zejména z hlediska
ochrany kvality povrchových vod, byla přijata koncepce vytvoření podzemního retenčního
prostoru. Tento retenční prostor má za úkol, umožnit vypouštět regulovatelné množství
čerpaných vod do povrchového toku podle momentálního stavu jeho kvality (zejména s
ohledem na koncentraci SO4, Cl a celkovou mineralizaci), v případě nepříznivých stavů v
povrchovém toku zastavit vypouštění a umožnit dostatečnou časovou retenci důlních vod v
dole, zajistit úroveň hladiny důlních vod na takové úrovni, aby nedošlo k přetoku do
petřvaldské a odtud do karvinské dílčí pánve.

Retenční prostor o objemu cca 1 300 000 m3 vzniká v dolech ostravské dílčí pánve
mezi výškovými úrovněmi -389,5 a -371,5 m pod hladinou moře. Prakticky je uvedená
strategie naplňována nepřetržitým čerpáním vod jedním čerpadlem. Vzhledem k mírnému
stoupání přítoků důlních vod se však ukázalo nutné zařadit ve vhodném období (v závislosti
na prognóze dostatečných průtoků v řece Ostravici) spuštění i dalšího čerpadla po nezbytně
nutnou dobu. Zařazení této další čerpací kapacity umožní pokles hladiny na technologické
minimum. Tímto způsobem se opět dosáhne maxima retenční kapacity důlních prostor. [14]

Tento proces čerpání a úpravy důlních vod, aby při vypouštění do povrchových
vodních toků nezpůsobovaly jejich znečištění, představuje finanční zátěž v řádech desítek
milionů Kč ročně. Proto se jeví pozoruhodný námět využít teploty důlních vod, která je kolem
200 C, pro tepelné čerpadlo.
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Obrázek 8. Odběr důlní vody pro tepelné čerpadlo [14].

2.4

Emise plynů
Dalším činitelem, který způsobuje škody, zejména na složení atmosféry, jsou emise

plynů. U činných dolů se důlním větráním odvádí do atmosféry důlní větry, které mají různé
složení. Ty se pak rozptylují v ovzduší a zhoršují jeho stav. Tento dopad ale není nikterak
dramatický a po celou dobu historie hornictví nezpůsoboval vážnější obavy.
Situace se ale změnila, když se kolem roku 1990 přistoupilo v OKD k masivnímu
útlumu těžby.
Na většině dolů, v ostravské a orlovské části revíru se na dolech odstavily hlavní
ventilátory a z provozu se vyřadila i degazace. Důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.
Důlní plyn, zejména metan, si hledal cesty k povrchu a využil k tomu stará důlní díla, ale i
zóny tektonické porušenosti a pronikal i pokryvným útvarem, kde byla jeho menší mocnost a
vyšší plynopropustnost.
Únik CH4 z uzavřených dolů znamenal vysoce rizikový faktor z hlediska ochrany
životního prostředí, zejména znečištění ovzduší. Měl za následek i několik havárií. Výbuch a
smrtelný úraz (objekty Salma), vážné zranění při výbuchu v domku (Ostrava-Hrušov),
25
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znehodnocení pozemků s nutností zastavení výstavby, riziko výbuchů v již vybudovaných
objektech atd. Po prvních nebezpečných událostech se proto přikročilo k pokusům tento
dosud samovolně vystupující plyn organizovaně svádět [15].
Zodpovědná organizace Green Gas, a.s., přišla se systémem odplyňovacích vrtů. Ten
tvoří tzv. pasivní ochranu pro organizované svedení plynu z podzemí. Vrt je uspořádán tak, že
na něm lze měřit veličiny, které jsou důležité pro posouzení významu vrtu a podávají
informace o stavu plynu v podzemí.
Typická konstrukce vrtu je znázorněna na obr. 9. Vrt se skládá z nadzemní a podzemní
části. Pro měření důležitá nadzemní část se skládá z odfukového komínku cca 2,5 m vysokého
(jeho výška se liší v závislosti na konkrétním provedení) zakončeného stříškou tak, aby do
vrtu nepršelo. Komínek má na obrázku žlutý proužek. Pod stříškou na hlavě vrtu je mřížka,
která zabraňuje padání nežádoucích předmětů do vrtu. Ve spodní části vrtu je umístěna
odbočka pro měření, která slouží k měření koncentrací, tlaku, rychlosti proudění plynu,
případně dalších veličin. Nad touto odbočkou je umístěn ventil sloužící k uzavření vrtu. Z
obrázku je také patrné vzájemné uspořádání (odbočka pro měření je již zakryta krytem a je
pod uzavíracím ventilem). Poloha odbočky pro měření pod uzavíracím ventilem umožňuje
měření na měřícím ventilu i při uzavření vrtu. Obvyklá hloubka vrtu je 60 m.

Obrázek 9. Odplyňovací vrt [15].
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Těmito vrty se stav vyřešil jenom částečně, protože sváděly plyn jen z velmi
omezeného okolí a navíc plyn odváděly do ovzduší. Vzhledem k vysokému objemu plynu, a
vysokému obsahu metanu, který v době nižšího barometrického tlaku z podzemí vystupoval,
bylo znečištění atmosféry závažné. Uvádím příklad jednoho vrtu z orlovské oblasti, který
dokazuje, jaké vysoké koncentrace metanu produkoval. Podle naměřeného rozdílu tlaku na
vrtu se dá určit i objemový průtok a ten dosahoval v průměru 145 000 m3/rok.

V práci [16] se dokazuje, že pokud by měly už platnost emisní povolenky, kterými se
snaží orgány zodpovědné za ochranu životního prostředí, nutit znečišťovatele ke snížení
emisí, měla by příslušná organizace zaplatit jen za tento jediný vrt a jen za rok 2006,
645 705 Kč.

Takových odplyňovacích vrtů se zřídilo v ostravské a orlovské části OKD velké
množství, přibližně kolem 100. Takže dopad emisí je z tohoto hlediska značný.

Objektivně je však nutno uznat, že po určité době se přistupuje k odsávání plynu z vrtů
a jejich energie se využívá v kogeneračních jednotkách. V tabulce 1. jsou výsledky měření na
vrtu OV25.
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Tabulka 1. Výsledky měření na vrtu OV25 v Orlové [15].
OV 25
Datum

Čas

CH4

CO2

O2

Tlak ve
vrtu

(hod)

(%)

(%)

(%)

(Pa)

Rychlost
(m/s)

Bar. tlak
(hPa)

trend

5.1.2006

10:48

-784

1026

~

12.1.2006

11:25

-782

1033

↑

19.1.2006

11:24

-182

1022

↑

27.1.2006

11:30

-42

1027

↑

2.2.2006

10:30

42,9

4,1

0,1

798

1017

klesá

9.2.2006

10:03

62,8

4,3

0,2

1566

1001

klesá

16.2.2006

11:38

63,8

4,2

0

1620

999

klesá

23.2.2006

11:36

60,6

4,2

0,6

122

1024

~

2.3.2006

9:10

63,7

4,2

0

266

1008

~

8.3.2006

9:50

-168

1020

~

16.3.2006

10:15

50,1

3,4

2,1

93

1024

~

23.3.2006

10:53

61,5

4,5

0,3

133

1012

~

30.3.2006

10:35

50,6

4,3

0,2

205

1017

~

5.4.2005

10:52

61,8

4,6

0

323

1011

klesá

14.4.2006

11:13

62,2

4,3

0,8

227

1008

klesá

20.4.2006

10:37

60,2

4,0

0

123

1016

↑

26.4.2006

10:30

61,3

3,6

0

207

1018

~

4.5.2006

11:28

61,5

3,8

0,1

39

1026

↑

12.5.2006

10:12

58,3

3,7

0

94

1020

↑

18.5.2006

9:46

58,3

3,4

0

175

1019

~

25.5.2006

10:44

60,6

3,5

0

212

1021

↑

2.6.2006

11:43

60,3

3,7

0

122

1022

↑

8.6.2006

10:05

61,5

3,4

0

116

1027

~

16.6.2006

10:11

56,6

3,8

0

207

1019

klesá

23.6.2006

11:10

52,5

3,8

0

47

1017

~

29.6.2006

10:41

57,0

3,3

0

173

1021

↑

7.7.2006

10:10

54,2

3,3

0,1

232

1018

klesá

12.7.2006

11:45

59,2

3,0

0

132

1022

~

20.7.2006

11:12

60,0

2,9

0

141

1022

~

0,31
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2.5

Částečné hodnocení škod z těžby nerostných surovin
Jak už jsem uvedla, je získání finanční výše škod z těžby a úpravy nerostných surovin,

v případě této disertační práce se zaměřením na OKD, vzhledem k utajení, téměř nemožné.
Určitý orientační přehled může poskytnout informace o nákladech na rekultivaci území
poškozeného hornickou činností. Tabulky 2 a 3.

Tabulka 2. Realizované stavby k rekultivaci území po těžbě v OKD [12].
Název S-R stavby

Plocha v
ha

Schváleno v
MRK

Zahájení
stavby

Předpoklad
ukončení

Náklady na stavbu v
tis. Kč

Rekultivace odvalu Žofie

9

12/2002

2003

2006 *

1 840

Rekultivace Rudná 5.st podél ul. Polanecká

6,6

12/2002

2005

2012

4 780

Odvodněni pozemku
jižně od rvbníka Kuboň

3,4

12/2002

2005

2010

1 999

Rekultivace území
nádrže NP 1

30

04/2005

2006

2024

97 560

Sanace Salma

1,8

12/2005

2007

2013

5 975

Rekultivace odvalu
Oskar

5,2

01/2007

2007

2013

5 105

Úpravy na Orlovské
stružce - lokalita U hřiště

0,5

08/2006

2007

2008

5 478

Sanace a rekultivace
nádrži Stachanov

9,9

05/2007

2008

2014

45 316

0,02

01/2007

2008

2013

5 839

Sanace odvalu Václav

7,0

06/2005

2008

2014

16 448

Úprava toku Sušanky

0,2

01/2007

2008

2009

1 967

Sanace sesuvného území
Uru

Celkem

73.62

192 307
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Tabulka 3. Stavby schválené k další realizaci [12].
Název S-R stavby

Plocha v Schváleno v
ha
MRK

Předpoklad
zahájení

Předpoklad
ukončení

Náklady na
stavbu dle PD v
tis.Kc

Odvodnění zamokřených pozemku
Ščučí

33,4

05/2007

2009

2015

6 395

Úprava odlehčovacího kanálu Šiučí

5

12/2007

2010

2013

142 250

Rekultivace nad vlečkou

2,6

12/2007

2009

2015

2 270

Celkem

41,0

150 915

V tabulce je pozoruhodný údaj, že náklady na rekultivaci území nádrže NP 1, která
patří k úpravárenskému komplexu Dolu Paskov, dosahují téměř polovinu všech nákladů na
rekultivace, mezi roky 2002 až 2014.
Stručná ekonomická bilance těžby a škod způsobených těžbou a úpravou uhlí v OKD
ve sledovaném období 2002 až 2014, vychází následovně.

Prodejní cena byla pro uhlí:
k výrobě elektrické energie

40 US$/t

průmyslové

60 US$/t

komerční

90 US$/t

koksovatelné

120 – 160 US$/t

[13]

V průměru, pro poměry v OKD 1 750 – 2000 Kč/t
V uvedeném období se těžilo ročně průměrně 12 mil. tun. Náklady na rekultivaci jsem určila
jako součet nákladů z tabulky 1 a 2.
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Tabulka 4. Tržby za uhlí a náklady na rekultivaci [vlastní výpočet].
Období 2002 až
2014 [roky]
12

Průměrná roční
těžba [milion t]
12

Prodejní cena
[Kč/t]
2 000

Tržby za období
[mld. Kč]
288

Rekultivace za
12let [mil. Kč]
343

Z tabulky 4 vychází, že přes vážné problémy, kterými těžba poznamená životní prostředí, je
ekonomicky výhodná.
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3

Legislativa k hodnocení škod vzniklých při těžbě
surovin
Při hodnocení škod vzniklých při těžbě a využití nerostných surovin jsou rozhodujícím

kritériem legislativní akty. Z dostupných podkladů jsem využila v disertační práci zejména:
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb. je organizace, oprávněná
dobývat výhradní ložisko v dobývacím prostoru, který jí byl stanoven, mimo jiné povinna:
-

Podle § 32 odst. 1 zákona vypracovat plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních
ložisek.

-

Podle § 31 odst. 5 zákona zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace podle zvláštních
zákonů (zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), všech pozemků dotčených těžbou.
Sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky,
přípravy a dobývání. Za sanaci se považuje odstranění škod na krajině komplexní
úpravou území a územních struktur.

-

Podle § 31 odst. 6 zákona vytvářet rezervu finančních prostředků k zajištění činností
uvedených v § 31 odst. 5 zákona. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí
odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním. Tyto rezervy jsou
nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

-

Podle § 32a odst. 1 zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu roční
úhradu z dobývacího prostoru za každý i započatý hektar plochy dobývacího prostoru
ve vymezení na povrchu. Výši úhrady z dobývacího prostoru v rozmezí 100 Kč až 1
000 Kč na hektar, odstupňovanou s přihlédnutím ke stupni ochrany životního prostředí
dotčeného území, charakteru činnosti prováděné v dobývacím prostoru a jejímu
dopadu na životní prostředí, stanoví vláda nařízením. Tuto úhradu převede obvodní
báňský úřad obci, na jejímž území se dobývací prostor nachází. Je-li dobývací prostor
umístěn na území více obcí, rozdělí obvodní báňský úřad příjem podle poměru částí
dobývacího prostoru na území jednotlivých obcí.
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-

Podle § 32a odst. 2 zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu roční
úhradu z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů po
jejich úpravě a zušlechtění, provedeném v souvislosti s jejich dobýváním. Úhrada se
stanoví z těch nerostů, pro jejichž dobývání byl stanoven dobývací prostor. Úhrada
činí nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých nerostů. Rozhodná je průměrná tržní cena v
roce, ve kterém byly nerosty vydobyty. Ministerstvo průmyslu a obchodu po
projednání s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem financí České
republiky stanoví pro nerosty, u nichž není známa tržní cena, základ pro vyměření
úhrady z vydobytých nerostů. Z výnosu této úhrady převede obvodní báňský úřad 25
% do státního rozpočtu České republiky, ze kterého budou tyto prostředky účelově
použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i
nevyhrazených ložisek, a zbývajících 75 % převede obvodní báňský úřad do rozpočtu
obce.
Technickou dokumentaci nezbytnou ke stanovení rozsahu technických prací při

sanacích a způsobů rekultivací a tím také pro určení předpokládaných nákladů na sanace a
rekultivace tvoří:
-

Souhrnný plán sanace a rekultivace;

-

Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou.

Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění pozdějších
předpisů
Souhrnný plán sanace a rekultivace, který přikládá organizace k návrhu na stanovení
dobývacího prostoru v souladu s požadavky vyhlášky ČBÚ č. 172/1992 Sb. obsahuje návrh
řešení komplexní úpravy území a územních struktur dotčených těžbou. V případě, že
životnost dolu, popř. lomu je delší než 10 let, zpracovává se souhrnný plán sanace a
rekultivace dolu, popř. lomu nejméně na dobu 10 let. Souhrnný plán sanace a rekultivace musí
obsahovat: 1) návrh na provedení těžby a zdůvodnění takového řešení, které je nejvýhodnější
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, bude-li těžbou dotčena zemědělská půda, a
z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, budou-li dotčeny tyto pozemky;
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Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 157/2009 Sb. se těžebním odpadem rozumí
jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho
zbavit, a který vzniká při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a
který podle zákona o odpadech náleží mezi odpad z těžby nebo úpravy nerostů, nebo při
těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny. V případě pochybností, zda se jedná o těžební odpad
podle tohoto zákona, rozhodne Český báňský úřad po projednání s dotčeným ústředním
orgánem státní správy na návrh původce odpadu nebo z vlastního podnětu. V souladu s
ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 157/2009 Sb. je provozovatelem právnická nebo
podnikající fyzická osoba, která je odpovědná za nakládání s těžebním odpadem, včetně jeho
dopravy a dočasného skladování, za provoz úložného místa a za jeho stav po ukončení
provozu. Provozovatelem je i právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má těžební
odpady v držení. Úložným místem je důlní stavba vyhrazená pro ukládání těžebního odpadu v
pevném nebo kapalném stavu nebo ve formě roztoku či suspenze, včetně odkališť, přičemž
součástí této stavby je zpravidla hráz nebo jiný dílčí objekt sloužící k držení, zachycení,
spoutání nebo k jiné podpůrné úloze pro úložné místo, s výjimkou vytěžených prostor, které
jsou těžebním odpadem po vytěžení znovu vyplňovány v rámci sanace a rekultivace a při
provádění stavebních prací.
Při nakládání s těžebním odpadem nesmí být podle § 3 odst. 1 zákona č. 157/2009 Sb.
ohroženy životy osob a lidské zdraví a nesmí být používány procesy a metody, které by
mohly poškozovat životní prostředí, zejména pokud jde o jakost vody, ovzduší nebo půdy, a
nesmí docházet k obtěžování hlukem nebo zápachem nad rozsah stanovený jinými právními
předpisy ani k nepříznivému vlivu na krajinu, rostliny, živočichy nebo na zvláště chráněná
území, památkové rezervace a zóny, případně jiná chráněná území nebo ochranná pásma
stanovená podle jiných právních předpisů. Provozovatel je povinen přijmout opatření vedoucí
k předcházení nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí způsobeným
nakládáním s těžebním odpadem nebo k nejvyššímu možnému omezení takových vlivů
během provozu úložného místa i po ukončení jeho provozu, včetně prevence závažných
nehod způsobených provozem tohoto místa a omezení negativních důsledků případné závažné
nehody na lidské zdraví a životní prostředí (§ 3 odst. 2 zákona). Těžební odpad musí být
uložen pouze na úložné místo, do vytěžených prostor, do povrchových vod nebo dočasně
jinam (§ 6 odst. 2), pokud nebude využit za podmínek stanovených jiným právním předpisem.
Místo pro uložení těžebního odpadu určí plán pro nakládání s těžebním odpadem (§ 3 odst. 4
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zákona). Prostor úložného místa je provozovatel povinen ohradit nebo jinak zabezpečit proti
vstupu nepovolaných osob. Tato povinnost končí současně s ukončením sanačních a
rekultivačních prací (§ 3 odst. 6 zákona).

Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů
V § 4 zákon ČNR č. 334/1992 Sb. vyžaduje po ukončení povolení nezemědělské
činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být
rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu
rekultivace. Podle § 6 odst. 1 zákona jsou právnické a fyzické osoby oprávněné k těžbě
nerostů povinny řídit se při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů podle
zvláštních předpisů zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, navrhnout a zdůvodnit
takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond s přihlédnutím k možnostem rekultivace, a to
zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.
-

provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy a
vodními poměry byly připraveny k rekultivaci, pokud provedení rekultivace přichází v
úvahu.

-

provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k
plnění dalších funkcí v krajině.
Podle § 9 odst. 3 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. lze půdu odejmout ze zemědělského

půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení
účelu jejího odnětí bude dotčená plocha rekultivována podle schváleného plánu rekultivace
tak, aby mohla být vrácena do zemědělského půdního fondu. V § 9 odst. 5 písm. e) a f)
zákona je dále stanoveno, že součástí žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
pro nezemědělské účely, ke které vydává souhlas orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(MŽP ČR), je plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do
zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři)
či zřízením vodní plochy a předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu
jejich hospodárného využití.
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O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán
ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k zákonu v návaznosti na pravomocné
rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (např. zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů). Část odvodů ve
výši 10 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází. Tyto
finanční prostředky mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro
ochranu a obnovu přírody a krajiny. Dalších 15 % odvodů je příjmem Státního fondu
životního prostředí České republiky a největší podíl, tj. 75 % je příjmem státního rozpočtu.
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 6 zákona ČNR
č. 334/1992 Sb. je v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 tohoto zákona závaznou součástí
rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů (např. zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů).
Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla
právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s
platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle
zvláštních předpisů (např. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
/stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů).
V § 11 odst. 1 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. je stanovena povinnost osoby či
organizace, v jejímž zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
zaplatit
odvod ve výši stanovené podle přílohy zákona, je-li odnímána zemědělská půda nebo půda
dočasně neobdělávaná.
O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán
ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k zákonu v návaznosti na pravomocné
rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (např. zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů). Část odvodů ve
výši 10 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází. Tyto
finanční prostředky mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro
ochranu a obnovu přírody a krajiny. Dalších 15 % odvodů je příjmem Státního fondu
životního prostředí České republiky a největší podíl, tj. 75 % je příjmem státního rozpočtu.
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Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu
V souladu s ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. musí před
uskutečněním nezemědělské činnosti povolené rozhodnutím vydaným podle zvláštních
předpisů ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
zabezpečit provedení skrývky kulturních vrstev půdy, jejich přemístění a rozprostření nebo
uložení podle podmínek stanovených orgánem ochrany zemědělského půdního fondu ve
vydaném souhlasu.
Obsah a způsob zpracování plánu rekultivace půdy odňaté ze zemědělského půdního
fondu pro některé nezemědělské účely je stanoven v Příloze 7 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb.
Plán rekultivace musí obsahovat technickou část, ve které je třeba uvést množství skrývaných
zemin a způsob jejich využití, cíl a způsob terénních úprav pozemků, výsypek a odvalů včetně
přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci, úpravy vodního režimu, melioračních opatření
a způsob vybudování příjezdových a provozních komunikací. Dále biologickou část, ve které
je třeba uvést meliorační osevní postup, intenzitu hnojení a cíl rekultivace. Nedílnými
součástmi jsou časový postup technické a biologické rekultivace, rozpočet nákladů na 20
provedení rekultivace a mapové podklady, profily terénu před a po rekultivaci včetně napojení
rekultivovaného území na okolní terén.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
V souladu s ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb. jsou právnické a fyzické osoby
provádějící stavební, těžební a průmyslovou činnost povinny:
-

provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším
škodám; k odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření (§ 13
odst. 3 písm. a) zákona).

-

ukládat odklizované hmoty ve vytěžených prostorech, a není-li to možné nebo
hospodářsky odůvodněné, ukládat je především na neplodných plochách nebo na
nelesních pozemcích k tomu určených (§ 13 odst. 3 písm. b) zákona).
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-

průběžně vytvářet předpoklady pro následnou rekultivaci uvolněných ploch; po
ukončení záboru pozemku pro jiné účely neprodleně provést rekultivaci dotčených
pozemků tak, aby mohly být vráceny plnění funkcí lesa (§ 13 odst. 3 písm. c) zákona).

Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a
podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb. stanoví, že součástí žádosti o odnětí nebo o omezení
pozemků určených k plnění funkcí lesa je v nezbytných případech u dočasného záboru návrh
plánu rekultivace.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů
Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí jsou mimo jiné také záměry těžby
nerostných surovin uvedené v Příloze 1 zákona a zařazené podle objemu a rozsahu těžby do
Kategorie I – záměry vždy podléhající posouzení (např. těžba ropy v množství nad 50 t/den a
zemního plynu v množství nad 50 000 m3/den.; těžba černého uhlí – nový dobývací prostor;
Do Kategorie II – záměry vyžadující zjišťovací řízení jsou zařazeny např. těžba uhlí nad
100 000 t/rok; těžba lignitu nad 200 000 t/rok; těžba a úprava rud včetně odkališť, kalových
polí, hald a odvalů (chemické, biologické a jiné technologie); zvýšení povrchové těžby
nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000
tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha; těžba v korytech nebo údolních nivách vodních
toků.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
V § 14 zákona č. 254/2001 Sb. je stanoveno, že povolení místně a věcně příslušného
vodoprávního úřadu je nezbytné mimo jiné k následujícím činnostem:
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-

k ukládání těžebního odpadu do povrchových vod (v souladu s ustanoveními zákona č.
157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů).

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění
pozdějších předpisů.
V souladu s ustanoveními § 3 vyhlášky č. 590/2002 Sb. musí být vodní dílo navrženo
a provedeno způsobem zajišťujícím splnění požadavků na jeho účel a současně splnění
požadavků na vodní dílo mimo jiné z hlediska mechanické odolnosti a stability a ochrany
zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Vodní díla je možné navrhovat jen
v

lokalitách

s

vyhovujícími

morfologickými,

geologickými

a

hydrogeologickými

podmínkami. Při jejich navrhování musí být zvážena náročnost opatření spojených kromě
jiného také s požadavky ochrany přírody a krajiny a ochrany zdraví a zdravých životních
podmínek

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
Podle § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. se ochrana přírody a krajiny zajišťuje
mimo jiné zejména:
-

ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny;

-

obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zvláštní
ochranou těch druhů, které jsou vzácné či ohrožené, pozitivním ovlivňováním jejich
vývoje v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za
použití zvláštních pěstebních a odchovných zařízení;

-

ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a
geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných nerostů;

-

spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat
vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny;
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-

obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů, například při
rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a využívání krajiny. Ze zákona ČNR
č. 114/1992 Sb. mimo jiné vyplývá, že těžba nerostných surovin je výslovně omezena v
případě významných krajinných prvků a zvláště chráněných území.
Podle § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. si musí ten, kdo zamýšlí provést

zásahy, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, opatřit závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy,
změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. m) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. je na
celém území národních parků zakázáno těžit nerosty, horniny a humolity kromě stavebního
kamene a písku pro stavby na území národního parku.
Podle § 26 odst. 2 písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. je na území první zóny
chráněné krajinné oblasti zakázáno těžit nerosty a humolity.
V souladu s ustanovením § 29 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. je na celém
území národních přírodních rezervací zakázáno těžit nerosty a humolity.
Také platí, že při hornické činnosti v dobývacím prostoru výhradních ložisek nerostů
lze povinnosti podle § 10 odst. 2, § 11 odst. 1 a 2 a § 51 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
které upravují ochranu jeskyní, paleontologických nálezů a zvláště chráněných nerostů,
uplatnit jen v dohodě s osobou oprávněnou k výkonu hornické činnosti podle zvláštního
předpisu.
Další ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. se aplikují v případě, že se v území
dotčeném těžbou nerostných surovin vyskytují zvláště chráněné druhy planě rostoucích rostlin
a volně žijících živočichů, případně pokud při těžbě nerostných surovin dojde k dotčení
zvláště chráněného území, evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Nejdůležitější údaje z legislativních aktů k vyjádření škod způsobených těžbou
nerostných surovin.
Detailní přehled legislativních aktů je uveden v příloze č. 1.
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4

Technologie ukládání hlušiny na odval
Dle jediného komplexního katalogu hlušinových deponií z roku 1989 je umístěno na

území okresu Ostrava 116 hlušinových deponií, na územích okresu Karviná 143 deponií a
okresu Frýdek-Místek 22 deponií. Stav těchto deponií je velmi různorodý. Některé jsou ještě
ve stavu, že se na ně ukládá vytěžená hlušina, a proto mají původní charakter. Některé,
zejména z doby dřívější aktivní činnosti dolu, jsou už konsolidované a prošly i určitým
stadiem rekultivace. Jsou ale i odvaly, ve kterých došlo k samovznícení uhelné hmoty, a ty
představují určité nebezpečí. Nastal ale také případ odvalu „D“, původního Dolu Paskov, že
došlo k nestabilitě podloží a odval začal ujíždět a ohrožovat zejména blízkou železniční trať.
Rozhodla jsem se proto posoudit základní požadavky na nově zřizované odvaly i na možnosti,
jak řešit problémy na existujících odvalech.

4.1 Teoretické předpoklady zakládání odvalů
Většina odvalů a úložišť v O K R, nebyla zakládána vždy ve smyslu bezpečnosti,
nebyla skryta ornice, podorniční rekultivace schopné zeminy, které vykazují nízkou
smykovou soudržnost, nebylo pod nimi provedeno ani odvodnění podložky. Obecně by mělo
podloží výsypek a odvalů vykazovat hodnoty větší než 0,4 MPa.
Navršením odvalů se změní podstatně zatížení podložných vrstev. Odvalovaný
hlušinový materiál má sypný úhel (sklon svahu), který se na počátku sypání rovná úhlu
vnitřního tření. Trvalým uložením získává odvalovaný materiál na soudržnosti a jeho úhel
vnitřního tření se zvětšuje. Je nepravděpodobné, že by se dále vlastní váhou sesouval, nebudeli jeho soudržnost snižována dodatečným zásahem, jako je zaplavování apod. [17]
Odvaly leží často nad čtvrtohorními útvary, které tvoří zeminy sprašové, svahové a
hlinokalové hlíny, písky a štěrky, nebo nad třetihorními útvary z pevných i zvětralých slínů.
Jejich úhel vnitřního tření je zpravidla menší než vlastního suchého odvalového materiálu.
Mají však značnou soudržnost, přispívající ke stabilitě podloží odvalů.
Při určité výšce sypaného suchého odvalu dochází však vlivem přídavného zatížení
k vytlačování podložních zemin do boků odvalu se současným posunem odvalovaného
materiálu u paty odvalu.
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Tento pohyb podloží a paty odvalu postupuje tak dlouho, až se stabilita vyrovná.
Pohyb nastává velmi prudce a zasahuje všechny objekty, které jsou na přetížených zeminách
v blízkosti odvalu, a deformuje bočním tlakem u základů založených na zeminách jinak
nepřetížených. Podobné úkazy se objevují u velmi málo únosných podložních zemin již u
velmi nízkých pásem násypu.
V nebezpečném pásmu nemají být zakládány žádné stavby a vedení, aby se předešlo
zbytečným národohospodářským škodám. [17]
Na příkladu odvalu D, bych chtěla uvést, jaký postup musí být zvolen při zakládání
odvalu. Především je nutno zjistit fyzikálně mechanické vlastnosti hornin, v místech, kde
bude odval zakládán. Pro ten účel je nutno provést vrtný průzkum a vlastnosti hornin zjistit
v laboratoři. Z fyzikálně mechanických vlastností hornin, se dá pak zjistit jejich únosnost,
zejména pak smykové namáhání, kterému mohou odolat. Obdobně je nutné zjistit vlastnosti
hornin, které budeme ukládat. Pohled na odval je na obr. 10.

Obrázek 10. Pohled na východní svah odvalu "D" [18]

Půdorys odvalové plochy jе na obr. 11.
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Obrázek 11. Půdorys odvalu "D" [18].
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V případě odvalu D byly provedeny průzkumné vrty a jimi bylo zjištěno:
Vrty V-8 a V-9 jsou situovány při západním úpatí odvalu „D“, mezi odvalem a cestou
podél železniční trati. Vrty ověřily tuto geologickou stavbu:
navážky:

4 – 6 m,

hlušina středně hrubá

hlína:

0 – 2 m,

písčité, se štěrkem, (vrstva není souvislá)

štěrkopísky:

2 – 3 m,

hrubé, fluviální, málo zahliněné

podloží:

eluviální písčitý jíl, přechod do pevnějších a tvrdších formací

Mechanické vlastnosti hlušiny
objemová tíha

γ = 21 kN.m-3

sypná objemová hmotnost

ρ = 16,5 kN.m-3

úhel vnitřního tření

φ = 35°

soudržnost

c = 10 kPa (efektivní)

Ve výpočtu smykového napětí pro posouzení stability odvalu, jsem použila γ = 21
kN·m-3, vzhledem ke zhutnění materiálu.

Štěrky
objemová tíha

γ = 17,0 kN.m-3

úhel vnitřního tření

φ = 30°

soudržnost

c = 0 kPa (efektivní)
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Podloží
objemová tíha

γ = 20,1 – 21,0 kN.m-3 – dle stupně zvětrání

úhel vnitřního tření

φ = 21° cca do 2-3 m pod povrchem formace
φ = 20° v hlubších polohách

soudržnost

cT = 40 – 80 kPa (totální)
cE = 5 – 28 kPa (efektivní)

Zvětralý povrch příkrovové stavby – jílovitá zemina.

Hladina podzemní vody
V-8

hladina, 8,08 m pod terénem
hloubka vrtu 9,65 m

V-9

hladina, 6,00 m pod terénem
hloubka vrtu 7,20 m

Vlivem přítomností vody, je soudržnost podložních hornin „c“ efektivní maximálně
0,28 kPa.
Pokud napětí ve smyku zatěžujícího odvalu přesáhne tuto hodnotu, poruší se jeho
stabilita.
Případ se řeší s využitím výpočetních programů. Já jsem ale použila klasický postup
podle [19]. Tam je pro stanovení napětí ve smyku, které vyvolá těleso odvalu v určitém
profilu uvedena rovnice (1).
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 max

x
  x b 
  x b 

2 Hp 
2H
2H
2H

2
arctge

arctge

arctge


b 


(1)

Symboly v rovnici vyplývají z obr. 10, který představuje profil v kritickém místě
odvalu.
Na obr. 12 je schematický nákres profilu odvalu a lichoběžníkový tvar je pro
zjednodušení výpočtu nahrazen trojúhelníkem.

Obrázek 12. Schematický náčrt k výpočtu rovnice (1) [19].

h výška odvalu

(40m)

H mocnost podložní vrstvy

(5m)

𝛾 měrná tíha uložených hornin

0,021 MN/m-3

p zatížení tj. ℎ ∙ 𝛾

(0,105 MPa)
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Podle rovnice (1) jsem v programu Excel vypočítala smykové napětí, pro různou vzdálenost
„x“.

Tabulka 5. Výpočet napětí ve smyku v podloží odvalu "D" [vlastní výpočet].
h
40
40
40
40
x-b

ρ
0,021
0,021
0,021
0,021

H
5
5
5
5

[𝝅(𝒙 + 𝒃)]. (𝟐𝑯)−𝟏 [𝝅(𝒙 − 𝒃)]. (𝟐𝑯)−𝟏

b
48
48
48
48

x
20
30
40
50

𝝅𝒙. (𝟐𝑯)−𝟏
6,28
9,42
12,56
15,7

x+b
68
78
88
98

e

e^G26

e^J26

e^K26

-28
-18
-8
2

21,352
24,492
27,632
30,772

-8,792
-5,652
-2,512
0,628

2,718
2,718
2,718
2,718

533,4412
12320,54
284559,5
6572285

1,87E+09
4,32E+10
9,98E+11
2,31E+13

0,000152
0,003513
0,081127
1,873737

arctgM26

arctgN26

arctgO26

2P26



𝟐𝑯𝒑. (𝒃𝝅)−𝟏

𝝉𝒎𝒂𝒙

1,568922
1,570715
1,570793
1,570796

1,570796
1,570796
1,570796
1,570796

0,000152
0,003513
0,08095
1,080559

3,137843
3,14143
3,141586
3,141592

1,566895
1,567121
1,48984
0,490237

0,055732
0,055732
0,055732
0,055732

0,087327
0,087340
0,083032
0,027322

Výsledek je v tabulce 6.

Tabulka 6. Smykové napětí ve vzdálenosti "x" od osy odvalu [vlastní výpočet].
x [m]
𝝉𝒎𝒂𝒙 [MPa]

20
0,087327

30
0,087340

40
0,083032

50
0,027322

Z hodnot v tabulce 6 je jasné, že největší napětí ve smyku vzniká ve vzdálenosti 30 m
od osy odvalu a dosáhlo max = 0,087340 MPa.
S přihlédnutím k hydrogeologii dotčeného území lze s účinkem podzemní vody
počítat.
Na kontaktu podložního štěrku, kde prosakuje voda, klesá (soudržnost), smyková
pevnost na hodnoty c = 0 až 0,028, (u suchého štěrku maximálně c = 0,04 MPa). [20]
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Pro řešený případ je tedy max = 0,087340 MPa  c = 0,028 MPa, takže podle
výpočtu dojde k vytlačení podloží. Ve skutečnosti k němu také došlo. Podle výpočtu i při
suchém štěrku, kdy je c = 0,04 MPa, došlo k překročení pevnosti ve smyku.
Při posuzování pevnostní stability zanedbal projektant vliv smykového namáhání, ke
kterému vzhledem k svahovému úhlu u výsypek a odvalů nezbytně dochází.
Snížením objemu odvalu došlo ke snížení celkové hmotnosti a zatížení podloží, což
pomohlo stabilizaci odvalu.
Je zřejmé, že obě řešení, která se jeví jako jedině možná, jsou technicky a jistě i
finančně velmi náročná.
Znovu se tak přesvědčujeme, jak je důležité respektovat zásady pro zakládání odvalů
již ve fázi projektu a zakládání stavby.

4.2 Termicky aktivní odvaly
Dalším problémem, který vzniká na odvalech a má ve smyslu způsobených škod
souvislost s tématem mé disertační práce, jsou termicky aktivní odvaly.
Z několika desítek hlušinových deponií v ostravské části OKR jsou pouze dva odvaly se
zjevnou termickou aktivitou. Jedná se o odvaly Heřmanice a Ema. Endogenní požáry na
těchto odvalech jsou již dlouhodobým fenoménem. Má hodně negativních dopadů. Na životní
prostředí, krajiny vegetace, ale i řady živočichů. Zejména pak vytváří pro obyvatelstvo v okolí
nebezpečné koncentrace látek, které významně ovlivňuji zdravotní stav. [21]

4.2.1 Odval Heřmanice

Odval Heřmanice je nejrozsáhlejším odvalovým komplexem na Ostravsku. Podle
předpokladů, dílčím způsobem potvrzených prováděnou hornickou činností, zde bylo
ukládáno (kromě karbonské hlušiny z dnes již uzavřených dolů a úpravárenských výpěrků), i
blíže nezjistitelné množství stavebního, komunálního a jiného průmyslového odpadu. Celkově
se jedná o čistě antropogenní komplex navzájem propojených a navazujících navážkových
struktur, výškově vysoce přesahujících okolní přirozený terén.
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Z historického pohledu se původně jednalo o dva samostatné celky, které byly díky
rozsáhlé rekultivaci širšího území po roce 1976 sjednoceny. Jedním celkem byl odval
Karolina situovaný severně od bývalého Dolu Ida (později Rudý říjen 1 - výdušná jáma,
založená již v roce l838). Druhým celkem byl odval Svoboda situovaný severně od Dolu
Heřmanice (dříve Důl Stalin, Rudý říjen 2), jehož součástí se staly i tzv. autoodval a provozní
odval. Průměrná sypná výška odvalu se pohybuje mezi 20 až 30m. Maximální výška
sypaného kužele části odvalu Karolina dosahovala v minulosti až 70m (z rozhodnutí
tehdejšího KNV a města Ostravy byla v roce 1978 snížena výška odvalu z kóty 271 na 250 m
n. m. za účelem intenzivnějšího provětrání Ostravské kotliny). Další dva komolé kužely byly
založeny na části odvalu „Svoboda“. V roce 1976 došlo k vzájemnému propojení všech částí,
vyjma provozního odvalu. Po roce 1985 bylo odvalové hospodářství nadále provozováno
pouze v severovýchodním prostoru provozního odvalu, a to do doby ukončení a likvidace
Dolu Heřmanice v roce 1990, kdy byl dorovnán mírným svahem až na úroveň Heřmanického
rybníka do tvaru plošného odvalu mocného cca 30 m. Deponie byla založena na říční terase,
část se nachází v místech bývalého Hrušovského rybníka.
Na odval prakticky navazuje Heřmanický rybník, který je součástí lokality Natura
2000. V tělese odvalu se nachází zabezpečená a již uzavřená skládka nebezpečného
chemického odpadu v gesci OKK, a.s. Západní část odvalu je řízeně rekultivována. Omezené
enklávy střední části, které nejsou zasaženy termickým procesem, jsou ozeleněny přirozenou
sukcesí. Termicky aktivní zóny se nacházejí zejména ve východní a střední části odvalu a jsou
charakterizovány značnou intenzitou termických procesů a jejich dynamickými projevy.
Předpokládané budoucí využití lokality je v souladu s územním plánem, tj. jako lesní plochy.
V různých historických materiálech je uváděna celková plocha odvalu od 60 ha do 103 ha,
přičemž objem uloženého materiálu je odhadován na cca 21 milionů m3.
Přesné stanovení plochy odvalu je v současné době nereálné, neboť se v podstatě celé
širší okolí nachází na hlušinových navážkách, tj. nejdostupnějším korekčním materiálu a nelze
tedy jednoznačně lokalizovat hranice odvalu. Odval Heřmanice se nachází na území
městského obvodu Slezská Ostrava statutárního města Ostrava. [21]

Likvidace haldy Heřmanice
Likvidaci jednoho z největších odvalů Ostravsko-karvinského uhelného revíru - haldy
Heřmanice, která stále prohořívá a je potenciálně nebezpečná, provázejí stížnosti obyvatel.
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Státní podnik DIAMO, který tuto starou ekologickou zátěž převzal od OKD, zahájil před pěti
lety odtěžování. Konec je v nedohlednu, protože tento ohromný, více než stohektarový odval
obsahuje asi 30 milionů tun hlušiny. Při těžbě se šíří po okolí mastný černý popílek, obyvatele
obtěžují exhalace a hluk. [22]

Obrázek 13 Hořící odval Heřmanice[22].

Zatímco mnohé jiné haldy, které připomínají ukončenou hornickou činnost v Ostravě,
zarůstají zelení a staly se součástí krajiny, heřmanický odval je nebezpečný. Problém ale
především je, že uprostřed haldy je skládka nebezpečného odpadu z ostravských koksoven.
Jde o směs uhlovodíků, které jsou výbušné. Proto je odtěžení nezbytné.
I když je skládka zajištěná těsnicími stěnami, bylo by katastrofické, kdyby se k ní
prohořívající materiál přiblížil.
Halda se postupně odtěžuje a způsob těžby je i kvůli skládce kráterový. Pokračovat se
bude směrem k okrajům haldy.
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Obrázek 14. Odtěžování hořícího odvalu Heřmanice [22].

Celkové odtěžení potrvá hodně dlouho, snad je ale realistické odtěžit alespoň tu
prohořívající část. Nejjednodušší a nejrychlejší řešení by bylo kopec srovnat se zemí. To ale v
případě heřmanického odvalu není možné. Kolem haldy je trať Bohumín-Ostrava, na druhé
straně je silnice, na východě je rybník a také ptačí oblast.

Rychlost těžby závisí na odbytu horniny. Jestli se podaří celou haldu odtěžit a
zrekultivovat za deset či dvacet let, DIAMO nedokáže odhadnout. Studie ukazují, že hořením
je nyní ohroženo asi 5 milionů tun uložené hlušiny, která obsahuje větší množství uhelné
hmoty. Podíl uhlí je různý podle toho, z jakých úpraven ho těžaři přivezli. DIAMO vybralo ve
výběrovém řízení dvě firmy, které kamení a zbytky uhlí těží. Je to obchodní záležitost.
Prodává se to sice za pakatel, ale odbyt musí být zajištěný. Na trhu se však uplatní jen asi 400
tisíc tun ročně. Kamenivo je podle odborníků kvalitní a používá se například při stavbě silnic.
Naděje, že se lidé z okolí, kteří si stěžují na zápach, černý popílek a hluk, dočkají v
příštích letech klidu, je mizivá. Jedinou šancí je speciální úpravna, která by byla schopná
zpracovávat materiál rychleji. Plánuje ji tam postavit firma, která horninu těží.
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4.2.2 Odval Ema

Odval Ema je dominantou Ostravy, jedinečnou technickou památkou a jedním z
nejfotogeničtějších objektů města. Rozkládá se na ploše cca 21,3 ha a jeho objem je
odhadován na 4 mil. m3. Průměrná sypná výška odvalu se pohybuje mezi 12 až 15m.
Maximální výška sypaného kužele činí cca 80m. Odval Ema byl založen v horní části
Trojického údolí a byla zde deponována hlušina z dolů Terezie, Ema a Trojice; má formu
dvou nestejně vysokých kuželů s uměle zarovnaným platem, které je zkoseno a postupně
přechází do přirozených svahů. Po ukončení využívání odvalu jako deponie hlušiny bylo
území z velké části rekultivováno. V podstatě tvoří tento odval a jeho okolí výraznou zelenou
(neparkovou) enklávu uprostřed města. Část zasažená endogenním hořením (projevy na
povrchu) má poměrně malou plochu - cca 2000 m2 a nachází se pod hlavním vrcholem.
Pozoruhodné je, že se rozsah povrchových projevů po dlouhá desetiletí nezměnil; tato stabilita
dosud nebyla uspokojivě vysvětlena. Její povrch je neustále zahříván vnitřními procesy –
uvnitř hořící haldy dosahuje teplota až 1500 °C. Při této teplotě mj. vznikají vzácné nerosty,
porcelanity a jaspisy.

Obrázek 15. Halda Ema na archivním snímku z roku 1962 [2].
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Obrázek 16. Halda Ema po rekultivaci [2].

Obrázek 17. Kamenný val na hořícím odvalu Ema chrání před jedovatými plyny [24].

4.2.3 Termicky aktivní odvaly v petřvaldské části OKR

V petřvaldské části OKR bylo, vzhledem k jejímu menšímu plošnému rozsahu a z toho
vyplývajícímu menšímu počtu aktivních dolů, vytvořeno i odpovídající množství deponií.
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Všechny zde vytvořené odvaly již byly rekultivovány. Termicky aktivní je pouze odval
Hedvika.
Odval Hedvika je jedním z nejstarších odvalů OKR. K ukládání hlušiny na tomto
odvale docházelo už počátkem 20. století, pravděpodobně už roku 1903 a intenzivně byl
rozšiřován v 60. - 70. letech 20. století, v době rozkvětu dolu Hedvika. Ukládání hlušin zde
bylo ukončeno v roce 1979. Odval se rozkládá na ploše cca 40,6 ha a jeho objem je
odhadován na 5 mil. m3.
Průměrná sypná výška odvalu se pohybuje kolem 12m. Maximální sypná výška činí
cca 20m. Deponie byla založena na rozvodnici v ploše bývalého Velkého lesa, přičemž došlo
k částečnému zasypání dvou původních údolí včetně drobných vodotečí. Jedná se o odval
nepravidelného tvaru, který je tvořen různě mocným násypem důlní hlušiny, která byla v
první fázi ukládána do depresí (údolí) původního terénu a následně dorovnána, resp. v SV
části navršena do formy tabulového odvalu a ten byl následně zalesněn. Na odval byly
ukládány hlušiny z těžebního procesu a průvodní horniny z ražeb přípravných a otvírkových
důlních děl. Vzhledem ke stáří odvalu se předpokládá vysoké procento uhelné substance v
nejstarších vrstvách, neboť způsob úpravy na počátku 20. století se uskutečňoval pouze
ručním vybíráním uhlí z hlušiny, a přestože docházelo k dalšímu vybírání drobných kusů uhlí
z odvalu lidmi z okolí, zejména prachový podíl uhelné substance zde zůstával. Místně se
může jednat až o 30 % hořlavých částic. Nepříznivým faktorem na této lokalitě je existence
divokých skládek.
Jedná se především o různý komunální a domácí odpad chaoticky ukládaný na povrch
odvalu, a to převážně kolem páteřních komunikací. Tyto divoké skládky budou komplexně
odstraněny až během závěrečného procesu revitalizace odvalu. Dalším negativním faktorem
jsou pařezy uložené v odvalu při jeho rozšiřování v roce 1964. Jako komplikace se jeví také
přítomnost dvou sloupů vysokého napětí (VN-22kV - D 251/252/262) v bezprostřední
blízkosti oblasti s termickými procesy.
Termickými procesy může být ohrožena jejich stabilita se všemi hrozbami z tohoto
stavu vyplývajícími.
V SV části zájmového území je situována likvidovaná jáma Hedvika 2 Výdušná.
Vlastní odval se rozkládá na rozsáhlém území se značně členitým terénem; není oplocen a je
volně přístupný. Na SV je odval ohraničen silnicí Michálkovice – Petřvald, na JZ sousedí s
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průmyslovým areálem bývalé důlní lokality – dolem Hedvika. Území odvalu bylo v minulosti
plně rekultivováno. Vzhledem k probíhající termické aktivitě byly v některých částech již
zakořeněné výsadby zcela zničeny. Dynamické projevy endogenních požárů jednak způsobují
další likvidaci vzrostlé zeleně, jednak ovlivňují negativně sousedící areál bývalého dolu
Hedvika, který byl privatizován na výrobní zónu. Okolí odvalu Hedvika tvoří převážně les
(Panský les a Velký ostravský les). Předpokládá se, že v souladu s územním plánem bude
odval rekultivován na lesní plochy. Odval Hedvika se nachází mezi ostravskými městskými
obvody Radvanice a Bartovice a Michálkovice a Petřvaldem u Karviné, na katastru městského
obvodu Radvanice a katastru obce Petřvald u Karviné.

4.3

Sanace termického procesu
Poměrně běžným prostředkem k sanaci termické aktivity odvalu je injektáž inertního

materiálu. Do vývrtů provedených v termicky aktivní části odvalu se se samospádem, nebo
s využitím tlaku injektuje inertní materiál. Bývá to obvykle směs popílku, někdy i s přísadou
dalších látek v různém složení. Tím se má dojít k utěsnění volných prostor v tělese odvalu,
kterými se šíří zplodiny hoření a utlumit tak jejich šíření. Příklad takové technologie je na
obr. 18. [27]

55

H. Trčková: Hodnocení škod na životní prostředí při těžbě a využití nerostných surovin

Obrázek 18. Sanace termického procesu odvalu metodou injektáže [27].
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4.4

Hodnocení škod způsobených odvaly
Při hodnocení škod způsobených odvaly jsem uplatnila několik hledisek. Především,

podle legislativy je každý producent odpadů odpovědný za jejich bezpečné uložení, které
neohrožuje životní prostředí, a případně za likvidaci škod, které uložené odpady způsobí.
To v podmínkách dolů OKD, kterými se zabývám, znamená, že by bylo nejvhodnější,
aby uložily odpad v prostorech dolu, které byly uvolněny těžbou uhlí. Takový způsob se také
přibližně až do 70. let minulého století praktikova. I když ne úplně, ale do značné míry. Z celé
řady důvodů, se však od technologie základky postupně upouštělo, až se přestalo zakládat
úplně. Zakládání bylo organizačně náročné, bylo třeba zajistit vhodnou hlušinu, pak ji upravit,
podrtit, a složitou cestou, nejčastěji s využitím foukacích strojů, dopravit do vyrubaného
prostoru. Tento postup zvyšoval provozní náklady dolu. Dnes už nejsou k dispozici potřebné
údaje, jaké byly náklady na zakládání. Ty se také lišily i na jednotlivých dolech.
Pro úvahu o škodách, které způsobují odvaly, jsem po konzultaci na některých,
zejména karvinských dolech, přijala názor, že zakládání zvyšovalo náklady na těžbu asi o
30 %. Když předpokládám náklady na 1 t těžby uhlí 2 000 Kč, tak by se každá 1 tuna zatížila
v nákladech částkou 600 Kč.
Podle [25] je například v Orlové cena za 1m2 stavebního pozemku 400 Kč. Takovou
částku bych mohla v mojí úvaze vzít za základ, pro výkup pozemku k založení odvalu. Odval
Ema má plochu 21,3 ha, to odpovídá 213 000m2. Při ukládání hlušiny na odval odhaduji
náklady, opět po konzultaci na karvinském dole 100 Kč/t. Odval musíme také rekultivovat a
tady jsou náklady například u odvalu Oskar 5,1 mil. Kč (tabulka 2).
Rekapitulace nákladů na ukládání hlušiny v dole a na odvalu při těžbě 1 mil. t ročně je
v tabulce 7.
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Tabulka 7. Orientační zjištění nákladů na základku a uložení na odval [vlastní výpočet].
Náklady na základku
[Kč]
1
600 mil.

Výkup pozemku [Kč]
2
82,5 mil.

Náklady na uložení
na odvalu [Kč]
3
100 mil.

Náklady na
rekultivaci [Kč]
4
5,1 mil

Z tabulky 7 je zřejmý rozdíl nákladů pro oba způsoby ukládání hlušiny. V tabulce 7
jsou položky ve sloupci 2 a 4 konstantní, zatím co náklady na základku i náklady na uložení
hlušiny na odvalu v čase rostou. U nákladů na základku rychleji a to byl jeden z rozhodujících
důvodů, proč se od základky ustoupilo.
Z legislativních aktů, jak jsem je uvedla v kapitole 3, se další škody na životním
prostředí hradí podle § 32a odst. 1, zákona č. 44/1988. Organizace musí zaplatit na účet
příslušného obvodního báňského úřadu roční úhradu z dobývacího prostoru za každý i
započatý hektar plochy dobývacího prostoru ve vymezení na povrchu. Výši úhrady z
dobývacího prostoru v rozmezí 100 Kč až 1 000 Kč na hektar, odstupňovanou s přihlédnutím
ke stupni ochrany životního prostředí dotčeného území, charakteru činnosti prováděné v
dobývacím prostoru a jejímu dopadu na životní prostředí, stanoví vláda nařízením.
Důlní závod 2 (dříve Důl ČSM) má rozlohu 22 km2 tj. 2 200 ha a při výši úhrady
500 Kč/ha, by byl roční poplatek za škody na životním prostředí 1,1 mil. Kč. Takže ani tato
částka není rozhodující pro ekonomickou výhodnost zakládání.
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5

Zhodnocení současného využití hlušiny
Přehled ukládání hlušiny v OKD v posledních cca 10 letech je následující:

Důl Darkov – nemá činný odval. Veškerá produkce hlušiny (mimo drobného prodeje pro cizí
odběratele – na komunikace apod.) je používána v rámci rekultivačních staveb.

Důl Karviná – závod Lazy – původní odval byl rekultivován, produkce je používána v rámci
rekultivačních staveb.

Důl Karviná – závod ČSA – produkce je přednostně využívána do rekultivačních staveb, ale
potřeba je nižší než vlastní produkce. Přebytky jsou ukládány na provozní odval. V letech
2008 – 2010 byla hlušina z odvalu odebírána pro urychlení realizace rekultivačních staveb
(zejména lokality František – tento už nemá vlastní zdroj hlušiny).

Důl ČSM – veškerá produkce hlušiny je směrována do rekultivačních staveb.

Důl Paskov – hlušina je ukládána na odvaly, které jsou následně rekultivovány.
Uvedené informace o jednotlivých ukládáních hlušiny jsou uvedeny v tabulce 8.
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Tabulka 8. Přehled ukládání hlušiny v OKD [2 3 4].
Název rekultivační
stavby

Důl
Darkov

KarvináLazy

KarvináČSA

Rekultivace území
Darkov
Rekultivace území
Kašpárkovice (Dukla)

5 000

Období ukládání
hlušiny
1997-2008

100

2010

Úprava řeky Stonávky

350

2010

Úprava řeky Stonávky

1 500

2011-2013

2 450

2001-2010

300

2011-2012

100

2010

Rekultivace kalových
nádrží Dolu Lazy
Rekultivace kalových
nádrží Dolu Lazy
Rekultivace území
Dolina (hráze)
Rekultivace území
Křemenec

přímá produkce Dolu
Darkov
přímá produkce Dolu
Darkov
přímá produkce Dolu
Darkov
zbývá k uložení
z produkce Dolu Darkov
přímá produkce ze závodů
Lazy a Dukla (do r. 2006)
zbývá k uložení
z produkce závodu Lazy
přímá produkce závodu
Lazy
přímá produkce závodu
ČSA
přímá produkce závodu
ČSA + hlušina
z provozního odvalu
závodu ČSA
produkce Dolu Darkov,
produkce závodu ČSA,
odběr z odvalu ČSA

2003-2007

Lokalita František

2 274

2008-2010

Rekultivace odvalu
Lazy

1 021

2009-2010

193

2009-2010

produkce závodu ČSA

6 500

1993-2004

produkce Dolu ČSM

2 800

2005-2010

produkce Dolu ČSM

5 000

2011-2018

Paskov

5.1

Poznámka

1 086

Rekult. parku Z.
Nejedlého – I. Etapa
Rekultivace
území Louky – 8. st.
Rekultivace
území Louky – 9. st.
Rekultivace
území Louky – 9. st.

ČSM

Množství
hlušiny
(tis. m3)

zbývá k uložení
z produkce Dolu ČSM
ukládá na odvaly

Vlastnosti hlušin
Fyzikální mechanické a jiné vlastnosti hlušin v odvalech jsou dány mineralogickým

složením hornin a uhlí. Rozhodující je jednak množství nestabilních minerálů, jako jsou pyrit,
kalcit, ankerit, siderit a živce, jednak obsah rozptýlené uhelné hmoty v horninách a úlomků
uhlí. Mechanický rozpad hornin, umožňující procesy zvětrávání, je ovlivněn náchylností
k bobtnání a rozbřídání, nasákavostí a mrazuvzdorností hornin. [26]
Odolnost jednotlivých typů karbonských hornin v ostravsko-karvinském revíru proti
zvětrání, je uvedena v tabulce 9. Tabulka dokazuje, proč je využití hornin z odvalů pro
stavební povrchové práce limitováno. Vhodných hornin s vysokou dobou stálosti je na
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odvalech malý podíl a navíc bývají v důsledku technologie ukládání smíchány s horninami
s malou dobou stálostí.

Tabulka 9. Odolnost různých typů karbonských hornin OKR proti zvětrávání [26].
Hornina
jílovce mořské
jílovce terigenní
jílovce destičkovité
rozpadavé
prachovce (jílovité,
písčité)
prachovce
(kořenové půdy)
pískovce
jemnozrnné
(křemenné)
pískovce
jemnozrnné
(karbonatické)
psamity středně a
hrubozrnné (droby,
arkóny, drobové
pískovce)
slepence, písčité
slepence

bobtnání

náchylnost k rozpadu
ve vodě
namrzání

rozbřídání

zvětrání

Doba
stálosti
2–5
let
2–5
let
2–5
let
2–5
let
2–5
let

velmi málo

ne

střípkovitě

vysoká

ano

ne

ne

střípkovitě

vysoká

ano

vysoká

ano

2 – 5 let

vysoká

ano

ne

ne

vysoká

ano

ne

ne

vysoká

ano

ne

ne

ne

ne

velmi
slabé

stovky
let

ne

ne

ne

malá

silné

desítky
let

ne

ne

ne

malá až
střední

slabé

desítky
let

slabé

desítky
až
stovky
let

ne

ne

destičkovitě
nepravidelně

ne

střední

Obsahy těžkých kovů v karbonských horninách, tvořících výchozy karbonského
masivu na povrch, jsou všeobecně velmi nízké a nepředstavují z ekologického hlediska na
pozadí ostatních průmyslových emisí závažnou zátěž životního prostředí. Kvalita výluhu
závisí na zrnitosti horniny a tedy i na náchylnosti ke zvětrávání (tabulka 9).
Hmotnostní aktivita přirozených radionuklidů

226

Ra,

228

Ra a

137

Cs v karbonských

horninách OKR je nízká, a to se středními hodnotami a směrodatnými odchylkami 47,1 (7,6)
pro pískovce a 65,1 (5,1) Bq.kg-1 pro jílovce a prachovce. Mezi přirozenými radionuklidy
dominuje izotop 40K, podíl 238U a 228Th je velmi nízký. Nejvyšší obsahy izotopu 40K jsou
vázány ve slídách a živcích. Ty tvoří přirozenou a běžnou součást složení karbonských
hornin. Přirozená aktivita hlušin jako celek obvykle nepřekračuje limit hmotnostní aktivity
226Ra 120 Bq.kg-1 a splňuje tak podmínku pro využití kameniva ve stavebnictví.
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Z ekologického hlediska jsou v odvalech nejzávažnější obsahy síry, rozpustných síranů a
kamenců. Obsahy síranové síry v hlušinách jsou v jižní části ČHP a v karvinské oblasti 0,43
až 1,5 %, v odvalech bývalých ostravských dolů Jan Šverma a Odra 1,95 až 2,14 %. Síra se
vyskytuje v hlušinách v síranech, jako pyritová síra a síra organicky vázaná nejčastěji v uhlí
nebo i v biologickém materiálu (metabolický produkt bakterií). Síra je v horninách hlušin
vázána především v pyritu. Ten je přítomen v OKR jako primární součást uhlí a uhlím
bohatých jílovitých hornin nebo tvoří výplň puklin v několika generacích ve všech typech
hornin. Oxidací pyritu při zvětrávání hlušin, obvykle za přispění bakterií Ferrobacillus
ferrooxidans, vznikají sírany a limonit. Sírany jsou rozpouštěny v povrchových i podzemních
vodách, které kontaminují. V profilech s kolísající vodní hladinou se vytvářejí v hlušinách
krusty sádrovce s limonitem. Organická síra je také vázána na některé bakterie a jejich
metabolické produkty. Proto je ryzí síra častá v oxidačních kůrách odvalů nebo výchozech
slojí. Celkově však geochemická aktivita zvětrávajících karbonských hlušin a výluhy z nich
nepředstavují závažné nebezpečí pro životní prostředí, stejně jako zvětrávající karbonské
horniny na povrchu. [26]
Na obrázku 19 je příklad z odvalu Heřmanice se spáleným povrchem a výskytem
kouřů a síry [27]. Jsou zřetelně viditelné oblasti, ve kterých se vysrážela síra.

Obrázek 19. Odval Heřmanice se spáleným povrchem, výskytem kouřů a síry [27].
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5.2

Zpracování odvalu Heřmanice na suroviny pro další využití
Jako velmi progresivní se jeví záměr, který spočívá v postupném těžení hlušiny v

západní části odvalu Heřmanice a jejím následném zpracování v úpravárenském komplexu,
umístěném u paty odvalu. Vytěžená hlušina bude zpracována na kamenivo zbavené hořlavé
složky, které bude využito při stavebních pracích – násypy pod silnice, vyrovnání terénu
apod. Separovaná uhelná složka bude odvážena po železnici do Elektrárny Dětmarovice jako
palivo, tzv. energetická směs praná. Zbytek – proplástek a jemné kamenivo s obsahem
hořlaviny ve formě ostřiva bude po železnici odvážen k odběratelům (cihelny a cementárny).

Předpokládá se následující produkce[28]:
Celkové množství hlušiny

cca 5 500 000 m3, tj. 11 000 000 tun

Skrývka a příprava území pro stavbu ÚK

300 000 m3

Předpokládaná roční těžba

700 000 tun

Předpokládané množství produktů vzniklé úpravou hlušiny:
energetická směs praná (černé uhlí)

45 500 tun/rok

kamenivo

584 500 tun/rok

ostřivo

70 000 tun/rok

Denní kapacita úpravárenského komplexu 3 182 tun (mokrou úpravou)
Hodinová kapacita

227 tun (frakce 0—60 mm, mokrou
úpravou)

Počet pracovních dnů

220 dnů/rok

Provozní doba 14 hod/den, dvousměnný provoz, v denní době, mimo zimní období (do
teploty -7Co)
Předpokládaná doba zpracování odvalu je odhadnuta na 15 let.
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Podstatou úpravárenské technologie je tzv. mokrá úprava; zařízení se skládá z van
(rozdružovací stroje pracující na principu těžké kapaliny v suspenzi voda - hlušina - mletý
magnetit),

cyklonů,

rozdružovacích

spirál,

odvodňovacích

odstředivek,

separátorů,

zahušťovacích špiček, dehydrátorů, nádrží na provozní vodu, čerpadel, odvodňovacích sít,
třídičů, pásových dopravníků atd. Technologický proces bude fungovat jako uzavřený kalový
okruh, složený z technologické havarijní jímky a havarijních venkovních nádrží o kapacitě 2 x
5000 m3 s přepadem do dočišťovací nádrže, ze které je prací voda čerpána zpět do
technologického procesu úpravny jako technologická prací voda. Nebudou vznikat žádné
odpadní vody vypouštěné mimo vodní okruh úpravny. Doplňková provozní voda bude
získávána ze dvou až tří vrtaných studní v blízkosti komplexu. Těžba bude probíhat tzv.
kráterovým způsobem - bude ponechán ochranný val, který pohledově a také z hlediska hluku
a prašnosti odstíní těžbu od nejbližší obytné zóny. Z hlediska dopravy je záměr vhodně
umístěn v blízkosti silnice II/470 (ulice Orlovská), která umožňuje příjezd na dálnici D47 v
Ostravě-Hrušově. Silniční doprava – nákladní vozidla - bude využívána při odvozu
vytříděného kameniva z místa úpravy k cílovému odběrateli. Odvoz energetické prané směsi
bude řešen pomocí železniční dopravy – vlečka je zavedena přímo na lokalitu. OSTRAVAHRUŠOV – Zpracování odvalu Heřmanice - posudek EIA 2009/0005. Stavba si vyžádá
postupné odstranění dřevin (převážně náletových). V blízkosti se nachází významná evropská
lokalita Heřmanický rybník a ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší. Hlušina
představuje sekundární produkt těžby uhlí a jako taková není považována za odpad dle zákona
o odpadech.
Důvodem realizace záměru je využití velkého objemu znovu upotřebitelného
materiálu, který vznikl v průběhu několika desítek let trvající hornické činnosti. V současné
době je odval považován za starou ekologickou zátěž, která je kromě negativního vlivu na
krajinu riziková zejména možností záparu, samovznícení uhelné složky a následného vzniku
požáru, jako je tomu ve východní části odvalu. Po odtěžení hlušiny bude také možno provést
závěrečnou rekultivaci lokality – dle územního plánu je cílovým stavem les. Rekultivace však
není přímou součástí záměru; v souladu s ustanoveními horního zákona rekultivaci provede
vlastník pozemku a nástupce těžební organizace - DIAMO, státní podnik.
Předložený záměr je součástí širšího projektu s názvem Analýza rizik odvalů
zasažených endogenním hořením s předpokládanou výší nákladů 16 mil. Kč. Při financování
akce se uvažuje i s významným přispěním Evropských fondů.
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6

Technické vybavení k využití hlušiny
V kapitole 5.2, je uveden velmi ambiciózní záměr na využití hlušiny z odvalu

Heřmanice. Tento návrh vznikl v době, kdy byla situace s odbytem uhlí, pro OKD daleko
výhodnější. Po roce 2012 došlo ve světovém hornictví k změnám, které způsobily přebytek
uhlí na trhu a výrazné snížení jeho ceny. Záměr zřídit u odvalu Heřmanice malou úpravnu, je
z ekologického hlediska velmi zajímavý, ale při současné ceně uhlí, ekonomicky zřejmě
nereálný.
Situaci by mohla řešit aplikace technického vybavení, které může roztřídit hlušinu, a
využít i uhelnou substanci, která je v ní obsažena, ale s poměrně jednodušším a tím také
levnějším zařízením.
Již v osmdesátých letech minulého století vznikl v Ostravsko-karvinském/revíru
jednoduchý způsob, třídění hlušiny z odvalu a získání zbytku uhlí. Používal se k tomu třídicí
rošt, nebo buben se značným podílem ruční práce. Nyní se objevily modernější verze, takové
miniaturní třídírny. Vybrala jsem třídící zařízení a drtící lopatu Twister firmy Neuenhauser
Maschinenbau GmbH. [29]

6.1 Operativní zařízení pro úpravu hlušiny
Twister - třídící a drtící lopaty
Firma Neuenhauser Maschinenbau GmbH na základě předchozích zkušeností vyvinula celou
řadu třídících a drtících lopat Twister, které se používají jak u kolových nakladačů, tak i u
bagrů.
Pro zvláště lepivé a obtížně drtitelné materiály se používají lopaty s kladivy –
MUDBUSTER.
Konstrukce třídící lopaty nebo lžíce je stejná. Ve dnu jsou zabudovány poháněné
hřídele s disky a pracovními zuby nebo kladivy, které surovinu rozrušují (drtí), popřípadě
promíchávají, provzdušňují a zároveň třídí. Podle účelu použití a druhu materiálu se volí
rozteč disků na hřídelích a tvar zubů nebo kladiv. Toto zařízení je poháněno z hydraulického
okruhu stroje. Nakladač s lopatou je na obr. 20.
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Obrázek 20. Nakladač s třídící a drtící lopatou [29].

Využití zařízení je mnohostranné:

-

Při stavbách inženýrských sítí se doposud část vytěžené zeminy odváží a ukládá za
úhradu na deponii a nahrazuje se kvalitním zásypovým materiálem. Při použití třídící
lopaty se vytěžená zemina rozruší, vytřídí a hned se použije na zásyp. Přitom od
vytěžení až po provedení zásypu se používá jeden nástroj.

-

Použití při rekultivaci a neutralizaci kontaminovaných zemin (vč. zaolejovaných), kde
se zemina po vytěžení hned promíchává s přídavnou surovinou a celkově se
provzdušní a zneutralizuje.

-

Drtících a třídících vlastností Twister se používá pro klasickou stabilizaci zeminy
vápnem nebo cementem, pro drcení ztvrdlých solí, uhlí, kaolínu, bentonitu, vápence,
slinku atd.

-

Při získávání hlušiny z odvalů, se roztřídí hrubá a jemnější frakce a také se odstraní
uhlí
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-

Třídící a drtící lopaty se prosazují svojí univerzálností, pohyblivostí a možností
nasazení v zástavbě např. při zpracování vytěžené zeminy, která byla dříve odpadem
na zásyp.

Superscreener - hvězdicová třídící technika
Vzrůstající zájem o důsledné vytěžení surovin a požadavek na veškeré třídění odpadů
vede zpracovatelské firmy k využívání hvězdicových třídících strojů, které jsou schopné
prosévat těžko tříditelné a lepivé materiály. Pro ten účel byly vyvinuty stacionární hvězdicové
třídičky a mobilní třídiče Superscreener, které jsou 2 nebo 3 frakční.

Obrázek 21. Gumová hvězdice [29].

U těchto strojů jsou gumové hvězdice nasunuty na poháněcích hřídelích, které tvoří
prosévací pole. Tříděný materiál je unášen po povrchu hvězdic. Velikost frakce je dána
mezerami mezi hvězdicemi, ale dá se ovlivnit i jejich otáčkami, které jsou plynule
regulovatelné. Důležité jsou též čistící hřebeny, které zaručují bezproblémový chod i při
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zpracování mokrých a tudíž lepivých surovin. Tím vznikají úspory pro uživatele, jelikož
neztrácí čas čištěním stroje od nalepeného materiálu, jak je to u vibračních nebo bubnových
třídičů. Superscreener zpracovává takovou surovinu bez problémů.

Obrázek 22. Unášený materiál na hvězdicovém prosévacím poli [29].

Využití je všude tam, kde stávající prosévací technika selhává.

V odvalech, kde je velké množství surovin spolu se zeminou, a přitom zabírají velké
plochy. Po roztřídění Superscreenrem získáme suroviny, zmenší se plocha nutná pro odvaly a
zemina se dá lépe využít.
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Obrázek 23. Příklad zpracování odvalu [29].
.Ve

všech případech není u Superscreenru nutná trvalá obsluha. Řidič bagru či

nakladače si dálkovým ovládáním řídí pohon dávkovacího (podávacího) pásu, sklápění
přídavného roštu aj. U hvězdicového třídiče s pásovým podvozkem si reguluje rychlost
popojíždění. Při větší vzdálenosti od řidiče se sám zastaví.

Obr. 23. Příklad jak probíhá třídění suroviny [29].
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Pohon stroje zajišťuje motor Caterpillar a běžně dostupné hydraulické prvky. Během
15 minut se dá jak uvést do plného provozu, tak i připravit k převozu.
Superscreener díky schopnosti třídit „netříditelné" umožňuje přinést zisk za vytěžené
suroviny, které doposud ležely ladem.

6.2

Možnosti využití hlušiny
V kapitole 5 je uvedeno, pro jaké účely využívají jednotlivé doly OKD hlušinu.

Převládá potřeba pro rekultivaci území, ale jsou i jiné oblasti, ve kterých by se mohla hlušina
využít. Možností lepšího využití není, vzhledem k vlastnostem hlušiny mnoho. Z tabulky
9 lze zjistit, že jen některé horniny, obvykle s vyšší pevností, mají dobu stálosti (než se
rozpadnou), vyšší než desítky let.
Prozatím se jeví reálné k využití hlušiny pro technickou rekultivaci a dopravní
stavitelství, tyto oblasti:
Kamenivo pro technickou rekultivaci
Typy výrobků
-

KTR - ČSA, frakce 0/400

-

KTR - ČSA, frakce 60/400

Použití výrobku
Výrobek je určen pro stavbu násypů, zásypů a obsypů v rámci technické rekultivace a
sanace území při zahlazování důsledků po hornické činnosti a po činnosti prováděné
hornickým způsobem v podzemí, realizovaných podle konkrétních projektů, schválených
podle § 47 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění.

70

H. Trčková: Hodnocení škod na životní prostředí při těžbě a využití nerostných surovin
Hlušina pro dopravní stavitelství
Typy výrobků
-

HDS-ČSA, frakce 0/60

-

HDS-ČSA, frakce 30/60

Použití výrobku
Výrobek je určen pro hutněné prosté nebo vrstevnaté násypy a zásypy a přechodové
oblasti zemních těles při výstavbě komunikací, realizovaných podle konkrétních projektů,
schválených podle § 47 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění.
V obou případech využití hlušiny, jsou kromě stálosti materiálu, také zásadní
požadavky na složení frakce. Zařízením popsaným v kapitole 6 1, by se mohlo nárokům na
složení frakce vyhovět.
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7

Asanace a rekultivace území
Z dosavadního přehledu v disertační práci vyplývá, že možností jak ekonomicky

využít hlušinu z odvalů, není mnoho. Získat z odvalů horniny s vysokou stálostí, což jsou
v podstatě pískovce a slepence, je náročné.
Jiná je ale situace, když uvažujeme o rekultivaci odvalu. Skoro všechny karbonské
horniny vlivem atmosféry rychle zvětrávají (viz tab. 9) a vytvářejí vyhovující substrát pro
uchycení kultury od bylinného patra při zatravnění až po keřová a stromová patra. Chemické
vlastnosti hlušiny uložené na odvalu se mění i na místech poměrně blízko sebe. Vcelku je
však možno říci, že hlušina obsahuje dostatek základních živin K, Na, Ca, P nutných pro
zdárný růst vegetace. Rovněž vodní režim je díky pórovitosti hlušinových násypů příznivý.
Tmavý povrch odvalu se během dne vlivem oslunění prohřívá až na 55 °C, za noci se značně
ochlazuje, v mezerách hlušiny kondenzující vodní pára vytváří v hloubce 30 až 40 cm
výrazný horizont, který je dostatečnou zásobou pro vegetaci. Překrytím hlušiny, byť i tenkou
vrstvou zeminy, tento pro vegetaci příznivý jev zaniká. Volba překryvů v asanačně
rekultivačních stavbách cílených na les je u jednotlivých lokalit zvažována podle specifik
dané lokality. Překryvem se vytváří variabilně porézní až kapilární prostředí pro kořenové
systémy dřevin. Vhodná je pro všechny druhy cílové zeleně pro úpravy terénu ukončené
technickou rekultivací.
Nejrozsáhlejší oblastí při zahlazování následků hornické činnosti jsou asanačně
rekultivační akce (dále ARA) spojené s uvedením pozemků ovlivněných hornickou činností
do stavu dle požadavků vlastníků, orgánů činných v oblasti ekologie a správních orgánů
s vazbou na územní plány. Cílem rekultivačního procesu je navrácení krajiny pokud možno
jejímu původnímu využití. Práce jsou spojeny s tvarováním území, obnovou vodotečí,
přeložkami inženýrských sítí a následným ozeleněním. Rekultivační proces členíme do dvou
fází, tj. na technickou rekultivaci a biologickou rekultivaci. Povinnost rekultivovat území
dotčené hornickou činností vyplývá pro těžební organizaci z horního zákona.
Naplnění rekultivačních cílů je proces od koncepce zahlazení až po konkrétní
rekultivační projekt, který prochází územním a následně stavebním řízením, ve kterém je
konfrontován s územním plánem příslušných měst a obcí a upřesňován na základě podmínek
orgánů ochrany životního prostředí a územního plánování.
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7.1 Dílčí činnosti v procesu asanačně rekultivačních akcí
(ARA)
Projektové práce
Dokumenty komplexního řešení území (KŘÚ) pro jednotlivé územně správní celky
(zajišťováno centrálně za OKD, a. s. za spolupráce důlních VOJ) prostřednictvím útvaru ŘHR
a RR. V současné době by dokumentace KŘÚ měla být souhrnným materiálem vybraných
statí z dokumentace E. I. A. s vazbou na těžební činnost.
Pětileté souhrnné plány sanací a rekultivací (SPSR) dle nařízení OBÚ Ostrava ze dne 7
5. 2004 (zajišťováno centrálně za OKD, a. s. za spolupráce důlních VOJ) prostřednictvím
útvaru ŘHR a RR.
Dokumentace E. I. A. (proces hodnocení vlivů na životní prostředí). Její součástí jsou i
sanačně rekultivační záměry, a to jak probíhající, tak i plánované, řešící projevy hornické
činnosti jednotlivých důlních VOJ v časovém horizontu 2010 – 2020, případně do vydobytí.
Příslušné projekty dílčích ARA ve stupni pro územní nebo stavební řízení. Tyto projekty jsou
zadávány formou výběrových řízení (cenových srovnání) prostřednictvím útvaru ŘHR a RR.

Inženýrská činnost
Fáze přípravy:
Jedná se o zajištění činností souvisejících s projektovou přípravou, tj. od výběru
projektanta, přípravy zadání projektu včetně nutných podkladů, koordinaci projektování
formou výrobních výborů, řešení majetkoprávních náležitostí (příprava a uzavírání smluvních
vtahů) a následně zajištění všech náležitostí pro podání žádostí o vydání územního rozhodnutí
nebo stavebního (vodoprávního) povolení. Tato fáze je odborně i časově nejnáročnější a
zajišťuje ji CSS Rekultivace, při útvaru ředitele pro HR a rozvoj revíru (ŘHR a RR).
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Fáze realizace:
Proces od přípravy zadávacích podmínek pro výběrová řízení na zhotovitele AR přes
řízení postupu prací, kontroly fakturace a zajišťování všech náležitostí a podkladů pro
ukončení prací a kolaudaci. Tyto činnosti dnes řeší útvar ŘHR a RR – CSS Rekultivace.

Související činnosti
Proces financování ARA
Jedná se o dva zásadní zdroje finančních prostředků, a to o finanční rezervu a
prostředky státního rozpočtu.

Finanční rezerva (FR)
Zásady pro tvorbu a čerpání FR jsou dány Směrnicí č. 01/2008 GŘ OKD, a. s. a
příslušnými VÚS a jsou zajišťovány prostřednictvím CSS rekultivace.
-

FR vytvořená na ARA ve smyslu zákona do 31. 12. 2003 (tzv. stará rezerva) byla
vedena – vykazována na důlní VOJ a je již dočerpána.

-

FR vedená na OKD, a. s., účetní okruh 77, vytvořená ve výši 1 560 mil. Kč rovněž do
31. 12. 2003. Její čerpání je dozorováno ze strany OKD, a. s. a dnes z ní čerpají
všechny důlní VOJ.

-

FR vytvořená po 1. 1. 2004 (tzv. nová rezerva) dle nové legislativy a vedená na
konkrétních účtech. Podléhá kontrole jak báňské správy, tak i finančního úřadu. OKD,
a. s. bude nadále tvořit tuto rezervu a její čerpání bude realizováno po dočerpání tzv.
starých rezerv.
Prostředky státního rozpočtu
Ve smyslu Usnesení Vlády ČR č. 592/2002 byl schválen program „Revitalizace

Moravskoslezského kraje“ s finančním objemem 20,0 mld. Kč. OKD, a. s. má v rámci tohoto
programu schváleny dva projekty, a to:
-

Projekt č. 44 „Zahlazování starých zátěží v OKD, a. s.“

-

Projekt č. 45 „Příprava území po ukončení hornické činnosti“
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Předmětem Projektu č. 44 jsou ARA, které řeší odstranění škod na území ovlivněném
hornickou činností do roku 1992. Realizovaný objem finančních prostředků hrazených
prostřednictvím státního rozpočtu představuje u OKD, a.s. za období 2003 – 2011 částku
1 342,4 mil. Kč, a to u čtrnácti staveb. Financování oblasti ARA je rovněž řešeno v malém
objemu z provozních prostředků. Jedná se o platby nájmů pozemků cizích vlastníků, odvody
za vynětí ze ZPF nebo LPF apod. Dále je zde vazba i na investiční prostředky což představuje
výkupy pozemků. Způsob financování z těchto zdrojů, při centrálním řízení procesu ARA, je
řešen v součinnosti s důlními VOJ v rámci přípravy PZ.

Naplnění legislativy se státní báňskou správou
OKD, a. s. projednává a schvaluje s Obvodním báňským úřadem v Ostravě mimo
vlastní povolování hornické činnosti každoročně i následující plány:
-

Souhrnný plán sanací a rekultivací (SPSR) na pětileté období, jehož forma přípravy,
odsouhlasení a předložení OBÚ je dána Směrnicí č. 01/2008 GŘ OKD, a. s. SPSR je
schválen příslušným rozhodnutím OBÚ.

-

Plán tvorby a čerpání finanční rezervy na příslušný rok. Forma přípravy a zpracování
je rovněž dána Směrnicí č. 01/2008 GŘ OKD, a. s.

Koordinace hospodaření s hlušinou
Z hlediska financování a účetnictví je tato činnost řešena vnitřním účetním standardem
OKD, a. s. č. 33/2007 – Zásady prodeje kameniva od 1. 6. 2007. Vlastní nakládání s hlušinou
je v kompetenci důlních VOJ.
Centralizovat koordinaci hospodaření s hlušinou je důležitým faktorem při řešení tak
rozsáhlého území, na kterém jsou ARA realizovány nebo připravovány. Jedná se o zajištění
potřebných objemů (akce v rámci „Revitalizace MSK“), optimálních přepravních vzdáleností,
minimalizování odvalů a operativnost při stanovování priorit. Potřeby hlušiny za OKD, a. s.
s vazbou na plány ARA jsou v současné době podchyceny na úseku ŘHR a RR.
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7.2

Zahlazení následků hornické činnosti (ZNHČ)
Plán komplexního řešení území (KŘÚ) je dokumentace, která analyzuje vlivy

hornické činnosti na území, územní struktury, krajinu a životní prostředí. Skládá se
z jednotlivých kapitol hodnotících dílčí oblasti jako Báňská část (poklesy), Rekultivace,
Zástavba, Vodní hospodářství, Doprava a Energetické sítě.
Výstupem je návrh konkrétních opatření na zahlazení následků hornické činnosti
s členěním na sanačně rekultivační zásahy a řešení nároků správců objektů zástavby,
inženýrských sítí, dopravy a infrastruktury na náhradu důlních škod.

Asanačně rekultivační akce (ARA)
Nejrozsáhlejší oblastí při zahlazování následků hornické činnosti jsou asanačně
rekultivační akce (dále ARA) spojené s uvedením pozemků ovlivněných hornickou činností
do stavu dle požadavků vlastníků, orgánů činných v oblasti ekologie a správních orgánů
s vazbou na územní plány. Cílem rekultivačního procesu je navrácení krajiny pokud možno
jejímu původnímu využití. Práce jsou spojeny s tvarováním území, obnovou vodotečí,
přeložkami inženýrských sítí a následným ozeleněním. Rekultivační proces členíme do dvou
fází, tj. na technickou rekultivaci a biologickou rekultivaci. Povinnost rekultivovat území
dotčené hornickou činností vyplývá pro těžební organizaci z horního zákona.
Stanovení rekultivačních cílů je proces od koncepce zahlazení až po konkrétní
rekultivační projekt, který prochází územním a následně stavebním řízením, ve kterém je
konfrontován s územním plánem příslušných měst a obcí a upřesňován na základě podmínek
orgánů ochrany životního prostředí a územního plánování. Celková plocha dobývacích
prostorů Ostravsko – karvinského revíru představovala 32 003 ha s členěním na:
-

karvinskou část

14 563 ha

-

ostravskou část

11 127 ha

-

jižní část (Paskov, Staříč)

6 313 ha

Současná akciová společnost OKD provozuje svou činnost již jen v karvinské a
zmenšené jižní části revíru, kterou představuje Důl Paskov. Aktuální plocha činných
dobývacích prostorů je 12 278 ha.
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Následující tabulka 10 dokumentuje podstatnou změnu ve volbě rekultivačního cíle u
současně realizovaných akcí, s vazbou na změnu příslušné legislativy po roce 1990.

Tabulka 10. Rekultivační cíle u současně\realizovaných akcí.
Rekultivační cíl využití
současných ploch
Zemědělská
Lesní
Vodní
Ostatní

Výměra v ha

Procentní podíl

21,11
472,33
71,47
204,84
769,75

2,74
61,36
9,28
26,62
100,0

Celkem

Z tabulky 10 je zřejmé, že největší podíl připadá na rekultivaci lesnickou. Proto
zařazuji odborné názory na její realizaci.

7.3

Lesnická rekultivace
Do poloviny 50. let 20. století byly především na poklesech poddolovaných území

realizovány výsadby nenáročných rychle rostoucích pionýrských dřevin, např. topolu osiky
(Populus tremula) či vrby jívy (Salix caprea).
Od 60. let 20. století se začal využívat širší sortiment přípravných, melioračních a
cílových dřevin. V 70. a 80. letech 20. století byly na větších plochách upravených
technickými rekultivacemi vysazovány meliorační dřeviny, např. bříza bělokorá (Betula
pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a topol osika (Populus tremula).
Od 90. let 20. století jsou v souvislosti s útlumem zemědělské a potravinářské výroby
výrazně preferovány lesnické rekultivace uskutečňované v rámci koncepce krajině ekologické
obnovy velkoplošných území.
V první dekádě 21. století tento trend pokračuje. [30]
Lesnická rekultivace je charakterizována dvěma fázemi. První z nich, která většinou
trvá 1 – 3 roky, tvoří mechanická a chemická příprava půdy a vlastní výsadba dřevin. Majitelé
pozemků, respektive rekultivační firmy jednoznačně preferující budoucí ekonomický přínos
před ekologickými a environmentálními funkcemi nových lesů, na lokalitách typu pískoven,
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kaolinů, odvalů po těžbě černého uhlí i některých výsypek po těžbě hnědého uhlí, nejčastěji
vytvářejí borové monokultury, které zakládají o extrémní hustotě 10 – 12 tisíc kusů
semenáčků na 1 ha při průměrném rozestupu řad 1,6 m a při vzdálenosti semenáčků v řadách
50 – 65 cm.
Jejich provozním záměrem je vypěstovat na rekultivovaných plochách co nejrychleji
hospodářské porosty borovice lesní (Pinus sylvestris) s vysoce kvalitním kmenovým dřevem
bez suků, které je výsledkem růstu stromů ve velmi hustém sponu.
Za velmi nevhodnou se považuje monokulturní rekultivace.

Obrázek 24. Nevhodná rekultivace monokulturou borovice na temeni odval [30].

Odborné názory [30] doporučují hnízdovou výsadbu břízy bělokoré (Betula pendula),
vrby jívy (Salix caprea), topolu osiky (Populus tremula) a borovice lesní (Pinus sylvestris).
(Obr. 25).
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Obrázek 25. Vhodně volená rekultivace na odvalu po těžbě černého uhlí [30].

Druhou fází lesnické rekultivace je následná pěstební péče realizovaná po dobu 6 – 8
let, která se skládá z vylepšování provedených výsadeb, hnojení kultur, okopávání, ožínání,
ochrany proti zvěři, závlah a podle potřeby z prořezávek a případně i tvarových řezů.
Při lesnických rekultivacích jsou v současnosti téměř vždy v průběhu fáze mechanické
a chemické přípravy půd paradoxně likvidovány ekologicky velmi hodnotné porosty
přirozených náletových dřevin, které by nově vysazované monokultury výrazně obohatily.
K vlastním výsadbám jsou velmi často používány nepůvodní druhy dřevin nebo druhy,
které neodpovídají nadmořským výškám, zeměpisným polohám rekultivovaných lokalit a
jejich morfologii, což společně s jednorázovou, velkoplošnou a příliš hustou výsadbou vede
ke vzniku lesních porostů s nevhodnou druhovou skladbou a věkovou i prostorovou
strukturou, jež jsou z biologického a ekologického hlediska téměř bezcenné.
Monokulturně vysazované celky stejnověkých stromů v porostech kategorie
hospodářských lesů jsou jednoznačně nasměrovány k budoucímu pasečnému způsobu
hospodaření. Zákon č. 289/1995 Sb. v § 31 odst. 2 umožňuje při mýtní těžbě úmyslné vznik
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holé seče do velikosti 1 ha. Její šíře na exponovaných hospodářských souborech nesmí
překročit jednonásobek a na ostatních stanovištích dvojnásobek průměrné výšky těženého
porostu.
V odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo
při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit výjimku ze stanovené velikosti
nebo šířky holé seče na hospodářském souboru přirozených borových stanovišť na písčitých
půdách a na hospodářském souboru přirozených lužních stanovišť do velikosti 2 ha holé seče
bez omezení šíře.
Tento způsob hospodaření je však v přímém rozporu s principy udržitelného
obhospodařování lesů, které proklamativně prosazuje Ministerstvo zemědělství ČR. Podle
nich by měla být v co největší míře používána obnovní těžba výběrem jednotlivých stromů.
Výsadba stejnověkých monokulturních celků na lesnicky rekultivovaných plochách je
špatným postupem nejen z hlediska biologického a ekologického.
Není v souladu ani s požadavkem § 24 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., podle něhož
jsou závaznými ustanoveními lesního hospodářského plánu maximální celková výše těžeb a
minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu.
Podle § 25 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. se pro vlastníka lesa o výměře větší než 3
ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme,
se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná, a zároveň i podíl melioračních
a zpevňujících dřevin při obnově porostu.
Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v
lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je
nepřekročitelná. V Příloze 3 vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů
rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, je pro hospodářské lesy na exponovaných
stanovištích nižších, středních i vyšších poloh doporučen minimálně 30% a na exponovaných
stanovištích horských poloh minimálně 15% podíl melioračních a zpevňujících dřevin, pro
borové lesy ochranné pak minimálně 5% podíl melioračních a zpevňujících dřevin.
Výsadba

monokultur

jehličnatých

stromů

na

velkých

rozlohách

lesnicky

rekultivovaných ploch je v přímém rozporu s koncepcemi Ministerstva zemědělství ČR
(Národní lesnický program pro období do roku 2013) i Ministerstva životního prostředí ČR
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(Státní politika životního prostředí ČR, Státní program ochrany přírody a krajiny ČR), které
mají vést k postupné obnově přirozené druhové skladby lesů v České republice.
Zatímco současnou druhovou skladbu tvoří 74,1 % jehličnatých a 24,8 % listnatých
dřevin (zbývající 1,1 % ploch tvoří holiny), doporučená druhová skladba, kterou by měli
vlastníci respektovat při umělé obnově i nové výsadbě, by měla být 64,4 % jehličnatých a
35,6 % listnatých dřevin s minimální plochou holin a ideální přirozená druhová skladba 34,7
% jehličnatých a 65,3 % listnatých dřevin bez holin.
Tristní skutečností je, že mnoho projektantů lesnických rekultivací a rekultivačních
firem při plánování výsadby nových lesních porostů na územích narušených těžbou
nerostných surovin evidentně vůbec nepracuje s výsledky dlouhodobých výzkumů
přírodovědců, kterými jsou mimo jiné studie a mapy potenciální přirozené vegetace České
republiky (Neuhäuslová, 1998).
Pokud si osoby i organizace odpovědné za rekultivace uvědomí chyby a nedostatky
dosavadních postupů a začnou nové poznatky základního výzkumu přírodovědců aplikovat v
praxi, sníží se na uvedených exponovaných lokalitách rozlohy porostů absurdních tvarů,
forem i druhových skladeb na minimum a v dohledné době budou nahrazeny kvalitními,
přírodě blízkými lesními ekosystémy. Plošné využívání sukcesních dřevin a jejich postupné
doplňování kvalitními klimaxovými dřevinami přirozené druhové skladby zároveň významně
sníží náklady na lesnické rekultivace, které dnes dvojnásobně až trojnásobně převyšují běžné
ceny zalesňování na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. [30]

7.4 Náklady na lesnickou rekultivaci a další druhy rekultivace
Podle [30] jsou celkové náklady lesnických rekultivací v rozmezí od 300 do 600
tisíc Kč na 1 ha.
K uvedené výši nákladů na lesnickou rekultivaci, podle [30], musím poznamenat, že
záleží na řadě okolností, a tak se mohou náklady v různých lokalitách lišit.
Například v [31] je proveden podrobný přehled nákladů na různé druhy rekultivace a
vychází tyto výsledky:
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Rekultivace technická
I s ohledem na různé možnosti, které v sobě toto označení zahrnuje, lze určit průměrný
náklad.
-

Rekultivace biologická

1,3 až 1,5 milionů Kč na 1 hektar

-

Rekultivace lesnická

0,7 až 1,0 milionů Kč na 1 hektar

-

Rekultivace hydrická

1,2 až 1,5 milionů Kč na 1 hektar

-

Rekultivace pro výstavbu

1,4 až 1,6 milionů Kč na 1 hektar

Je to označení podle poznatků z Německa, kde se rekultivace provádí tak, aby na
sanovaném území mohla vzniknout další výstavba (průmyslová i civilní) 2,1 až 2,5 milionů
Kč na 1 hektar.
Je tedy vhodné, aby při rozhodování o způsobu rekultivace byla zvážena i ekonomická
hlediska, protože ta mohou být stejně významná, jako volba druhu rekultivace.

7.5

Nové způsoby rekultivací
Z mnoha vědeckých prací i v praxi ověřených metod vyplývá, že většina těžbou

narušených území má velký potenciál obnovit se samovolně v přijatelném časovém horizontu,
který není o mnoho delší, než realizace klasických rekultivací, a že takto vzniklé přirozené
ekosystémy jsou z hlediska ekologie, ochrany biodiverzity a ekologické stability krajiny
nesrovnatelně kvalitnější a hodnotnější.
Nejvhodnějšími alternativami technických, zemědělských a lesnických rekultivací
tedy jsou tzv. přírodě blízké způsoby obnovy založené na využívání přirozené/spontánní
ekologické sukcese, usměrňované ekologické sukcese a případně odborných zásahů, které
podpoří některá ohrožená společenstva či druhy.
Cílem takto prováděných sanací a rekultivací je přímá ochrana ohrožených nebo
zvláště chráněných druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, které
oligotrofní biotopy v územích narušených těžbou nerostných surovin využívají k životu,
shánění potravy a k rozmnožování.
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Druhým cílem je uchovat již existující, přirozenou sukcesí vzniklé a z hlediska
ochrany přírody, krajiny a biodiverzity velmi cenné přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy s
přírodovědně hodnotnými společenstvy organismů.
Tyto ekosystémy se, v porovnání s okolní zemědělsky a průmyslově intenzivně
využívanou a relativně hustě osídlenou kulturní krajinou, vyznačují vysokou biologickou
rozmanitostí druhů a podstatně vyšší ekologickou stabilitou.
Třetím cílem je umožnit v částech zdevastovaných, degradovaných nebo narušených
území s vhodnou morfologií terénu (především s přítomností terénních depresí se stálými a
periodickými tůněmi) vznik přírodních či přírodě blízkých ekosystémů přirozenou nebo
usměrňovanou ekologickou sukcesí.
Tyto ekosystémy budou hrát významnou a nezastupitelnou roli ekostabilizačních
prvků v nově vytvořené krajině.
Ani v případě pozemku určeného k plnění funkcí lesa, není jeho lesnické
obhospodařování daným rekultivačním postupem znemožněno, protože v našich podmínkách
je v dlouhodobém výhledu klimaxovým stadiem ekologické sukcese les. Ten postupně
vznikne i na lokalitách ponechaných přirozenému vývoji. Jeho druhová skladba bude určena
především lesními porosty a solitérními stromy rostoucími v bezprostředním okolí těžbou
dotčeného území.
V rámci usměrňované ekologické sukcese je však možné ji vhodným způsobem
ovlivnit výsadbou několika kusů odrostků vhodných druhů odpovídajících mapám potenciální
přirozené vegetace České republiky, které budou v příštích letech sloužit jako semenné
stromy. Tato výsadba může být provedena na vhodných místech určených k deponiím hlušiny
či vedlejších produktů energetického průmyslu.
Takto vzniklé přírodě blízké, kvalitní, různověké a druhově pestré lesní porosty
odpovídající nadmořským výškám, zeměpisným polohám, místní morfologii terénu i
specifickým podmínkám rekultivovaných lokalit je možné využívat i k hospodářským účelům
s uplatňováním obnovní těžby výběrem jednotlivých stromů, která zaručuje udržitelné
hospodaření.
V odůvodněných případech mohou být lesy vzniklé přirozenou nebo usměrňovanou
ekologickou sukcesí na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu orgánu státní správy
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lesů zařazeny do kategorie lesů ochranných, pokud se v souladu s ustanoveními § 7 odst. 1
písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. jedná o lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě,
kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a
výsypky apod.) nebo do kategorie lesů zvláštního určení, pokud jde o příměstské a další lesy
se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8 odst. 2 písm. c) zákona), o lesy se zvýšenou funkcí Ochrany
půdy a vod, klimatickou nebo krajinotvornou (§ 8 odst. 2 písm. e) zákona), případně o lesy
potřebné pro zachování biologické různorodosti (§ 8 odst. 2 písm. f) zákona).
To, že území zdevastovaná, degradovaná nebo narušená těžbou nerostných surovin, na
nichž byl k sanaci a rekultivaci využit proces přirozené, případně usměrňované ekologické
sukcese, mohou sloužit ke krátkodobé rekreaci, relaxaci a k některým sportovním aktivitám.
[30]
Z práce uvádím příklady přirozené sukcese. [30]
Jedná se o část ploch bez terénních úprav ponechaná přirozené ekologické sukcesi na
Podkrušnohorské výsypce. Výsypka byla sypána zakladačem shora a při postupu sypání
vznikla v krajině morfologicky i biotopově bohatá soustava podlouhlých elevací podobných
prstům, oddělených hlubokými a úzkými depresemi připomínajícími miniaturní horská údolí
(na snímku vpravo postupně zarůstající čela elevací).

Obrázek 26. Ekologická sukcese na výsypce [30].
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Na obrázku 27 je ideální příklad kombinace lesnické rekultivace (vpravo) s výsadbou
borovice lesní (Pinus sylvestris), dubu zimního (Quercus petraea), habru obecného (Carpinus
betulus) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a přirozené ekologické sukcese (vlevo) s břízou
bělokorou (Betula pendula), vrbou jívou (Salix caprea) a topolem osikou (Populus tremula) v
těžebně porcelanitu u Nových Dvorů (Bystřany).

Obrázek 27. Kombinace lesnické rekultivace a sukcese [30].

7.6

Organizační a finanční vazby při rekultivaci
Za období let 1991 - 2012 představovaly náklady na rekultivaci území ovlivněného

hornickou činností v OKD, částku 2 976,6 mil. Kč, což je 29,3% z celkových nákladů na
zahlazení následků hornické činnosti za toto období, ve výši 10 143,6 mil. Kč.
V ostravské části OKD se na těchto nákladech rovněž podílely jednotlivé, postupně
utlumované doly, které pak do roku 2001 zastřešoval Důl Odra. Z dotace na útlum
poskytované státním rozpočtem byly financovány i příslušné ARA. Od roku 2002 řeší
ostravskou útlumovou část stát, prostřednictvím DIAMO, s. p., odštěpný závod ODRA.
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V období let 1995 až 2001 byla prostřednictvím MPO poskytována těžařům na
základě schválení žádostí na příslušný rok tzv. „Ekologická dotace“, což bylo přerozdělení
financí ze zaplacených úhrad z vydobytých vyhrazených nerostů těžební organizací státu.
Takto získané finanční prostředky na řešení vybraných ARA představovaly za uvedené
období částku 624,9 mil. Kč a jsou zahrnuty ve výše uvedených objemech.
V roce 2003 byl zahájen Projekt č. 44 - „Zahlazení starých zátěží v OKD" v rámci
programu Revitalizace Moravskoslezského kraje (Usnesení vlády ČR č. 592/2002).
Jeho prostřednictvím je v současné době realizováno 10 rekultivačních staveb formou
veřejných zakázek a čtyři již byly ukončeny:
-

Rekultivace území Křemenec

-

Rekultivace území Louky 8. stavba

-

Rekultivace odvalu D1 a D2 Paskov

-

Rekultivace území Dolina

Finanční prostředky jsou čerpány ze státního rozpočtu prostřednictvím MF ČR.
Realizovaný finanční objem představuje celkem 1 408,3 mil. Kč, a to mimo výše uvedené
finanční prostředky.
Současný sanačně rekultivační proces představuje jednak technickou část rekultivace
dle rozsahu poškození území vlivem hornické činnosti (odstranění poškozené a náletové
zeleně, skrývky kulturních vrstev půdy, tvarování terénu pomocí násypů důlní hlušiny,
přeložky inženýrských sítí, odvodnění území a zpětné překryvy nového terénu zeminami) a
následně biologickou rekultivaci (zatravnění, výsadby dřevin a jejich údržba zpravidla v délce
5 let.

Probíhajícími rekultivační akce
-

Rekultivace území Darkov (139 ha, z toho vodní plocha 32 ha)

-

Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy I. – V. (9,2 ha + 16,4 ha)

-

Rekultivace odvalu Lazy (7,3 ha)

-

Rekultivace lokality František (79,3 ha)

-

Rekultivace odvalu Staříč II (11,3 ha)
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-

Rekultivace území Louky, 9. etapa (96 ha)

-

Odvodnění oblasti Špluchov -Kozinec, 1. etapa (11,9 ha, zájmové území 169 ha,
zátopa 69 ha)

-

Úprava řeky Stonávky, 1. část (37,8 ha + připravovaných 37 ha)

-

Rekultivace parku Zd. Nejedlého – I. etapa (5,86 ha)

-

Rekultivace Soleckého kopce – 2. stavba (25,1 ha)

V projektové přípravě je do roku 2017 zahrnuto dalších cca 12 rekultivačních akcí.
Probíhající i připravované akce jsou podchyceny v Souhrnném plánu sanací a rekultivací
(SPSR), který OKD, a.s. zpracovává na období 5 let. Tento plán je každoročně aktualizován a
po projednání s územním odborem MŽP v Ostravě je předložen ke schválení OBÚ. Po
schválení se stává závazným podkladem pro následné schválení tvorby a čerpání finanční
rezervy pro příslušný rok.

Pravidla pro řízení rekultivace
Povinnost rekultivovat území dotčené hornickou činností vyplývá pro těžební
organizaci z Horního zákona1. Těžební organizace zpracovávají ve smyslu vyhlášky Českého
báňského úřadu č. 242/1993 Sb. tzv. souhrnný plán sanací a rekultivací (SPSR) na období pěti
let, který je každoročně aktualizován. Tento plán je předkládán Ministerstvu životního
prostředí, které k němu vydává své stanovisko. Na základě tohoto stanoviska následně
obvodní báňský úřad schvaluje plán sanací a rekultivací formou rozhodnutí2.
Na konkrétní rekultivační projekty se následně vztahuje tzv. stavební zákon3, projekty
prochází územním a následně stavebním řízením. Projekt rekultivace musí být v souladu s
územním plánem příslušných měst a obcí a vydanými stanovisky a podmínkami orgánů
činných v oblasti ochrany životního prostředí. Jednodušší rekultivační práce se realizují na

1

Zákon č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2

Přesný postup tohoto řízení je popsán v zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů.
3

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

87

H. Trčková: Hodnocení škod na životní prostředí při těžbě a využití nerostných surovin
základě rozhodnutí o využití území. V roce 1993 proběhla velká novelizace hornické
legislativy4.
Těžební organizace musí od té doby vytvářet finanční rezervu na sanaci a rekultivaci
pozemků dotčených hornickou činností a na důlní škody. Zákonem je rovněž stanoven způsob
vzniku této rezervy a postup při jejím čerpání za příslušný rok. Žádost o čerpání finanční
rezervy na sanace a rekultivace a důlní škody pro příslušný kalendářní rok posuzuje obvodní
báňský úřad, podává ji těžební organizace.
Součástí žádosti je mimo jiné přehled jednotlivých rekultivačních akcí, na které budou
příslušné finanční prostředky čerpány. Vydáním rozhodnutí obvodního báňského úřadu o
schválení čerpání finanční rezervy je schvalovací proces ke konkrétnímu rekultivačnímu
projektu konce a těžební společnost jej může zahájit.
Konkrétní termíny zahájení dílčích rekultivací si stanovuje těžební organizace sama,
ale vždy v souladu se schváleným plánem sanací a rekultivací (SPSR) a po zajištění všech
nutných legislativních náležitostí.

Úhrada za rekultivaci
Rekultivace po roce 1993
Dle novely Horního zákona přijaté v roce 1993 mají těžební organizace povinnost
financovat sanace a rekultivace pozemků z vytvářené finanční rezervy, případně z provozních
prostředků.

Rekultivace před rokem 1993
Na škody vzniklé před privatizací OKD, tj. před rokem 1992, byl vládou schválen
program „Revitalizace Moravskoslezského kraje“ (Usnesení vlády ČR č. 592/2002). OKD má

4

Zákony č. 168/1993 Sb. a 169/1993 Sb., kterými se mění a doplňují zákony č. 44/1988 Sb. a 61/1988 Sb.
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v rámci tohoto programu schváleny dva konkrétní projekty, a to: Projekt č. 44 – Zahlazování
starých zátěží v OKD, a.s. Projekt č. 45 – Příprava území po ukončení hornické činnosti6
Projekt č. 44 se týká rekultivačních projektů, které řeší odstranění škod na území ovlivněném
hornickou činností vzniklých do roku 1992.
Dílčí rekultivační projekty jsou na základě podkladů těžební organizace a po
předchozím schválení v mezirezortní komisi při Ministerstvu průmyslu a obchodu
vyhlašovány prostřednictvím Ministerstva financí jako veřejné zakázky a jsou financovány ze
státního rozpočtu. V období let 1995 až 2001 byla ze strany OKD uplatněna vůči Ministerstvu
průmyslu a obchodu tzv. ekologická dotace na řešení sanačně-rekultivačních akcí.
Těžební organizace odvádí v souladu s Horním zákonem na účet příslušného
obvodního báňského úřadu prostředky úhrady odvodů z vydobytých vyhrazených nerostů. Z
těchto výnosů pak báňský úřad převede do státního rozpočtu příslušnou část (původně 50 %,
nyní 25 %). Tyto prostředky jsou pak uvolňovány v návaznosti na příslušné usnesení vlády
ČR. Může je tedy zpětně získat těžební organizace na rekultivaci území po těžbě, ale mohou
být využité i na jiné účely.
Realizace rekultivačních projektů se řídí vnitřními předpisy těžební organizace (ty
stanoví formu výběrového řízení, počet uchazečů a podobně). U zakázek financovaných ze
státního rozpočtu probíhá výběr dodavatele vždy v režimu veřejné zakázky. Po vyhodnocení
výběrového řízení následuje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci
zakázky, předání staveniště a zahájení prací.
Formou kontrolních dnů sleduje OKD kvalitu provedených prací, obdobně jako je to
zvykem na stavbách. Náležitosti ukončení rekultivačního projektu jsou dány stavebním
zákonem a podmínkami zahrnutými ve vydaných rozhodnutích.
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8

Návrh využití dotací Evropské unie k nápravě škod po
těžbě
Při podávání žádosti o evropské dotace, je nutno respektovat harmonogram zveřejněný

Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Z tohoto harmonogramu jsem vybrala dva
dotační programy, které by mohly být využity v souvislosti s tématem mé disertační práce.
Zatím v harmonogramu nejsou konkrétně uvedeny akce související s rekultivací, případně
sanací postižených území, ale je možné, že by se v aktivitách „Program Nemovitost“, mohly
uplatnit.
Vybrala jsem 1 dotační program, Úspory energie, který bych doporučovala uplatnit ve
zmíněném období. Je obsahem této kapitoly.
Nejprve uvedu podrobnější podmínky Dotací pro firmy a podnikatele a Programu
Úspory energie.

Dotace pro firmy a podnikatele
Dle harmonogramu výzev zveřejněného Ministerstvem pro místní rozvoj, jehož
publikování je v dotačním období 2014 - 2020 povinné, by první dotační programy pro
podniky měly být otevřeny již na začátku dubna 2015. [32]
České podniky tak budou moci již brzy získat finanční podporu na aktivity zaměřené
na:
- Omezení výdajů za energie v podnicích program „Úspory energie“
Kdo může žádat: podniky všech velikostí vykonávající činnost
v oblastech - těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, technologie,
stavebnictví, energetika, IT a telekomunikace, obchod a služby,
zemědělství, potravinářství, maloobchodních organizací
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- Rekonstrukci podnikatelských nemovitostí program „Nemovitosti“
Kdo může žádat: malý či střední podnik působící v oblasti
zpracovatelského, výrobního či těžařského průmyslu, stavebnictví, ICT,
technologických center či strategických služeb či zpracování odpadů.

Podrobnější informace programu „Úspory energie“- podniky zvažující investice do
snížení své energetické náročnosti mohou žádat o podporu v dotačním programu Úspory
energie. Úspěšní žadatelé se podělí o celkový rozpočet programu ve výši 21 mld. korun.
Program Úspory energie je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OPPIK).

Kdo může dotace získat - program je určen pro podniky všech velikostí působící ve
zpracovatelském průmyslu, těžbě a dobývání, stavebnictví, energetice, obchodě a službách či
ICT. Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat - dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 500 tis. - 250 mil.
Kč pro projekty z oblasti úspor energie.
Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:
-

malý podnik (do 49 zaměstnanců) -

65 % způsobilých výdajů

-

střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) -

55 % způsobilých výdajů

-

velký podnik (od 250 zaměstnanců) -

45 % způsobilých výdajů

Maximální míru podpory na ekologické studie a energetické audity stanovil čl. 49
Nařízení Komise č. 651/2014 na 350 000,- Kč. Její výše taktéž závisí na velikosti podniku:
-

malý podnik -

70 % způsobilých výdajů

-

střední podnik -

60 % způsobilých výdajů

-

velký podnik -

50 % způsobilých výdajů
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Na co se dotace vztahuje - podporu získají projekty, které zvýší energetické úspory.

Příklady projektů
-

modernizace a obnova rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách výrobních
podniků

-

zavádění a modernizace měřících a regulačních systémů

-

modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát tepelných a elektrických rozvodů

-

zateplení obvodového pláště, výměna a renovace oken, další stavební opatření
prokazatelně snižující energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s
rekuperací odpadního tepla

-

využití odpadní energie při výrobě

-

snižování energetické náročnosti, respektive zvyšování energetické účinnosti
výrobních a technologických procesů

-

instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku

-

instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie
pro vlastní spotřebu podniku

-

přeměna budovy na nemovitost s téměř nulovou spotřebou splňující pasivní
energetické standardy. [36]

8.1

Vlastní návrh podle programu „Úspory energie“
V lokalitě Ostravsko-karvinského revíru existuje ještě dnes řada činných, ale i

uzavřených důlních podniků, ve kterých zpravidla svislá důlní díla, ústí do podzemí, ve
kterém je důlní atmosféra, nebo voda nositelem poměrně vysoké teploty. Například voda ve
sběrném bazénu na bývalém Dole Jeremenko, má teplotu kolem 250 C. Teplota důlní
atmosféry například v uzavřeném závodě Paskov (dříve samostatný Důl Paskov), v jižní části
OKR, má teplotu blízkou 300 C. V kapitole 2.3 a na obr. 8, jsem uvedla návrh na zřízení
tepelného čerpadla, které by využilo teploty vody.
Tímto řešením máme k dispozici základní stavební jednotky, jako jsou hlubinné vrty,
nebo zemní výkopy, které se musí při instalaci tepelného čerpadla zřizovat a jsou velmi
nákladné.
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Ekonomický a ekologický přínos tepelného čerpadla je dostatečně znám. Využitím
důlních objektů, se rentabilita tohoto projektu velmi zvyšuje.
Uvedu příklad potřebných nákladů na zřízení tepelného čerpadla pro vytápění objektů
v okolí karvinského dolu, který se má uzavírat v horizontu 5 let, a kde by se útlum řešil tak, že
by se před uzavřením jam, spolu s degazačním potrubím instalovalo i zařízení pro primární
okruh tepelného čerpadla.
K zjištění potřebných nákladů na investici tepelného čerpadla jsem využila, jak je to
dnes běžné kalkulátor. [32]

8.2 Náklady projektu a požadavek na evropské dotace

Kalkulátor je v anglické verzi, ale já jsem vstupní údaje zadávala tak, aby byly
analogické poměrům v Karviné. Nejdůležitější údaje, které jsou rozhodující pro výsledek,
jsem přepsala do češtiny, ale obecný popis jsem nechala v původní verzi.
Nejprve se uvede, kde je lokalita umístěna a pak se zadají parametry, které
charakterizují stavbu. Velikost vytápěné plochy, v mém případě 60 bytových jednotek, každá
o ploše 50 m2, stáří budovy, kvalitu izolací, zasklení.
Z těchto údajů kalkulátor vypočte potřebný tepelný výkon. V mém případě to je 177
kW, viz obrázek č. 28.
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Obrázek 28. Kalkulátor pro tepelné čerpadlo I. [32].

Poté se v další části kalkulátoru (obrázek 29) uvede, jaký typ čerpadla použijeme, a na
posuvné stupnici se zadá, výkon, jak jsem ho zjistila v předcházející části kalkulátoru, a
výsledkem jsou náklady na instalaci celého systému.
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Obrázek 29. Kalkulátor pro tepelné čerpadlo II. [32].

Kalkulátorem jsem zjistila, že pro panelový dům, o 60 bytových jednotkách,
s celkovou vytápěnou plochou 3 000 m2, budu potřebovat čerpadlo o výkonu 177 kW, a
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investiční náklady by činily při konvenčním provedení 204 000 angl. liber. Tj. Při dnešním
kursu 1 libra = 33 Kč, cca 6,7 mil. Kč.
Ale vzhledem k tomu, že mám základní stavbu, pro primární okruh čerpadla
k dispozici, klesnou konvenční náklady o 20 %, bude potřebná investice 5,4 mil. Kč.
Dotace na jeden projekt, jak je uvedeno, může být až 250 mil Kč.
Zpracuji proto žádost pro 20 panelových domů, tj. celkovou požadovanou částku
107,7 mil. Kč.
Z evropských fondů bych mohla získat 30 i více procent této částky.
S ohledem na známou situaci s kvalitou ovzduší v Severomoravském regionu, se
domnívám, že žádost o dotaci by mohla být přijata.
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9

Vlastní výzkum pro získání nových poznatků
v disertační práci
Pro získání nových poznatků v doktorské disertační práci jsem zhodnotila škody, které

vznikají při těžbě a využití nerostných surovin. Negativní vliv hornické činnosti na řadu
aspektů, jako například životní prostředí, tím, že poškozuje kvalitu krajiny, ale i ovzduší, dále
pak narušení některých staveb, je obecně znám. Doposud se ale nehodnotilo, jaká je výše škod
vyjádřena finančním objemem, ve vztahu k zisku, který společnosti vzniká těžbou a využitím
nerostných surovin.
Současně jsem ale, jako důležitý poznatek zkoumala, jak vzniklé škody napravit
s nejmenšími náklady a nejšetrněji k životnímu prostředí.
Posoudila jsem, jaké škody vznikají poddolováním, ukládáním uhelných kalů do
flotačních nádrží, vypouštěním důlních vod do vodotečí, emisemi plynu z činných i
uzavřených dolů, ukládáním hlušiny na haldách a jaká finanční částka musí být vynaložena,
aby se zmírnil jejich negativní dopad a provedla jsem finanční srovnání částky potřebné
k nápravě škod a zisku z těžby uhlí (kapitola 2 a 4).
Systémově by se daly způsobené škody rozdělit do 5 skupin a mají podíl nákladů
uvedený na obr. 30. V grafu jsou náklady jednotlivých akcí, kterými napravujeme škody na
životním prostředí vyneseny graficky v Kč/ha.
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Obrázek 30. Náklady na jednotlivé akce v Kč/ha [vlastní výpočet]
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Pozoruhodné jsou dle obr. 30 vysoké náklady na úpravu toků, v Kč/ha. Z praktického
hlediska tato analýza znamená, že v případě, kdy hornickou činností ovlivníme toky, tak se
musí vlastník řídit horním zákonem č. 44/1988 Sb. - §37 Náhrada důlních škod (odst. 2
Organizace, která způsobila ztrátu vody, podstatné snížení vydatnosti jejího zdroje nebo
zhoršení její jakosti, je povinna zajistit poškozenému náhradní zdroj nebo dodávku vody,
popřípadě nahradit škodu úhradou nákladů spojených s jejím obstaráním, jestliže je
poškozený účelně a hospodárně vynaložil sám, jinak o náhradě ztráty podzemní vody platí
zvláštní předpisy a § 37a) Vytváření finančních rezerv (odst. 1 Výše rezervy vytvářené na
vrub nákladů musí odpovídat potřebám na vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle
jejich vzniku, popřípadě v předstihu před jejich vznikem.)
Náročnost úpravy toku lze doložit řadou příkladů.
Na obr. 31. a 32. je dokumentace průběhu sanace poměrně malého toku říčky Bystřina
Rohovec, která je pravostranným přítokem řeky Olše, pramení na západních svazích
Těšínských Beskyd mezi vrchy Loučka (835 m n. m.) a Filipka (762 m n. m.).
Obrázky znázorňují stav po poškození a konečný stav po sanaci a rekultivaci a lze
doložit, proč jsou tak vysoké náklady v Kč/ha, na odstranění škod při úpravě toků.

Obrázek 31. Stav říčky Bystřina Rohovec po poškození [33]
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Obrázek 32. Závěrečná fáze sanace říčky Bystřina Rohovec [33].

Vysokou nákladovost vyžaduje také akce označená, jako úprava nádrží. Nádrže
zaujímají v OKD velkou plochu, 39,9 ha a absolutní výše nákladů na jejich úpravu dosahuje
148 mil. Kč. V odkalovacích nádržích, nazývaných také jako usazovací nádrže, jsou
nahromaděny uhelné kaly, které vznikly při úpravě uhlí. V řadě případů nebyla úpravárenská
technologie takové úrovně, aby dokázala kaly, nejjemnější uhelná zrna, zpracovat a proto se
vypustily do nádrží. V nádržích jsou tak uloženy uhelné kaly, smíšené s vodou a řada dalších
nečistot, například zeminy. Proces rekultivace je složitý. Obsah nádrže se zpravidla
vybagruje, a pak se obsah upravuje speciálním zařízením, které pracuje na principu flotace.
Na obr. 33. je způsob bagrování nádrže.
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Obrázek 33. Odstraňování kalů z odkalovací nádrže [33].

Mimořádně nákladný a technologicky náročný je moderní způsob flotace kalů
z usazovacích nádrží. K sanaci usazovacích nádrží se přistupuje ve snaze získat uhelnou
substanci, ale zejména pro vyčištění nádrže, aby se mohla následně zaplnit a přizpůsobit rázu
krajiny. Pro uvedený účel bychom mohli volit například technologii tlakových filtrů, firmy
McLanahan USA, uvedenou na obrázcích 34. a 35.. Takové zařízení je v provozu na Dole
Pechorska v Rusku, má výkon 11,5 milionů t ročně, ale 1 komplex stojí 36 milionů rublů, tj.
cca 15 milionů Kč.
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Obrázek 34. Pohled na nádrž s tlakovým filtrem [35].

Obrázek 35. Detail tlakového filtru [35].
Přesto ale, jak jsem prokázala v disertační práci, jako nový poznatek, že zatím co na
škody, ve sledovaném období, jsme vynaložili 343 milionů Kč, zisk z těžby uhlí činil
288 miliardy Kč.
K provedení takového rozboru jsem musela využít legislativní akty, protože těmi je do
značné míry určena částka, která musí tvořit rezervu, k nápravě škod (kapitola 3).
Vzhledem k rozsahu práce a možnému posouzení jednotlivých škod, jsem se rozhodla
věnovat větší samostatnou pozornost odvalům. Zjistila jsem, že existují případy, kdy byly
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odvaly založeny zcela nesprávně, bez náležitého posouzení, s využitím zákonitosti mechaniky
zemin. Proto jsem provedla samostatný výzkum konkrétního odvalu „D“, Dolu Paskov a
předkládám nové poznatky, které musí být při zakládání odvalu respektovány. Současně s tím
jsem uvedla, v jakém rozsahu musí být proveden geologický průzkum, abychom získali
spolehlivé podklady k teoretickému posouzení (kapitola 4.1).

V případě odvalu „D“, byla situace zvláště dramatická, protože ujíždějící odval
ohrožoval bezprostředně železniční trať Ostrava – Frýdek Místek. Proto jsem tento případ v
disertační práci podrobněji rozebrala.

Řada existujících odvalů je v různém stupni rekultivace, případně sanace. Ale jsou i
odvaly termicky aktivní. Pro rekultivaci odvalů se přijímá standardní postup. V doktorské
disertační práci jsem provedla srovnání nákladů na různé druhy rekultivací a navrhuji, aby se
kromě základního kritéria, tj. přizpůsobení odvalu rázu krajiny, také provedla ekonomická
bilance. S využitím tohoto poznatku, bychom mohli v určitých případech snížit náklady na
rekultivaci. Náklady na biologickou rekultivaci jsou 0,7 – 1,0 milionů Kč/ha, tedy podstatně
menší, než dnes nejrozšířenější způsob rekultivace lesnické (kapitola 7.4).

Na odvalech je uložena hlušina. Posoudila jsem její vlastnosti a uvádím nový
poznatek, že na některých odvalech je kvalitní materiál, který lze využít, například ve
stavebnictví. Ale na odvalech se také nachází materiál, který má naprosto nevyhovující
kvalitu. Při získávání hlušiny z odvalů se musí tato skutečnost respektovat. Horniny, jako
pískovce, psamity a slepence, které mají stálost desítky až stovky let, mají v obsahu odvalů
poměrně menší zastoupení, ne více jak 20 %, takže se hlušina z odvalů využije spíše pro méně
náročné stavby (kapitola 5.1).

Přicházím i s návrhem na efektivní třídící linku, která má moderní parametry a může
se využít při získávání hlušiny z odvalů (kapitola 6.1, 6.2).
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K často diskutované otázce, proč ukládat hlušinu na odval a nevyužít ji jako základku
v dole, jsem provedla ekonomický rozbor, vztažený na 1 milion tun roční těžby a získala jsem
výsledek. Zakládání by vyžadovalo částku 600 milionů Kč, zatím co náklady na uložení,
zahrnující výkup pozemků, náklady na vlastní uložení a náklady na rekultivaci, činí
187,6 milionů Kč (kapitola 4.4).
Prozkoumala jsem možnosti čerpání evropských fondů k nápravě škod způsobených
těžbou nerostných surovin a podávám návrh na jejich využití v částce 30 milionů Kč (kapitola
8).
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Závěr
Při hodnocení škod způsobených těžbou a úpravou nerostných surovin jsem
v disertační práci provedla jejich analýzu, ale nepokládám ji za samoúčelnou. Hledala jsem
způsoby, jak vzniklé škody efektivně napravit a pokud možno, využít i ekonomickou hodnotu
odpadu, který vzniká při těžbě a úpravě nerostných surovin. Hodnotila jsem vliv všech
činností, při těžbě a úpravě nerostných surovin, ale vzhledem k možnému rozsahu práce, jsem
větší pozornost věnovala odvalům.
Domnívám se, že přínosem disertační práce jsou následující závěry.
-

Při poddolování provést ekonomicko-společenskou analýzu, zda je výhodnější
těžba, nebo vytýčení ochranného pilíře.

-

Při uzavírání dalších dolů a u odplyňovacích vrtů, uplatnit v maximální možné
míře svedení plynu degazací, s následným využitím jeho energie.

-

Využít teploty důlních vod pro efektivitu tepelného čerpadla.

-

Při eventuálním\zakládání nových odvalů, vyhodnotit geologické složení podloží a
teoreticky ověřit, zda vyhoví předpokládanému zatížení.

-

Na vybraných odvalech uplatnit úpravárenskou technologii, nebo progresivní
třídicí zařízení k získání hodnotného kameniva, případně uhlí.

-

Pro asanaci a rekultivaci odvalů a usazovacích nádrží uhelných kalů využít
finanční spoluúčast obcí, měst, krajů, ministerstva a zejména evropských fondů.
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Seznam zkratek
ČR

Česká republika

OKR

Ostravsko-karvinský revír

OKD

Ostravsko-karvinské doly

JORC

Joint Ore Reserves Committee

MRK

Meziresortní komise

PD

projektová dokumentace

ČNR

Česká národní rada

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

VJJ

vodní jáma Jeremenko

KTR-ČSA

kamenivo pro technickou rekultivaci

HDS-ČSA

hlušina pro dopravní stavitelství

KŘÚ

komplexní řešení území

SPSR

souhrnný plán sanací a rekultivací

OBÚ

Obvodní báňský úřad

VOJ

výrobně organizační jednotka

ŘHR

ředitel pro hospodářský rozvoj

RR

rozvoj revíru

CSS

centrum sdílených služeb

HR

hornický portál pro vzdělávání

AR

asanační rekultivace
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ARA

asanačně rekultivační akce

FR

finanční rezerva

VÚS

VUS Ostrava, s.r.o

MSK

Moravskoslezský kraj

ZNHČ

zahlazování následků hornické činnosti

MPO

ministerstvo průmyslu a obchodu
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