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Anotace 

 

  Ve své práci se zabývám moţnosti vyuţití hlušinového kameniva z černouhelných 

dolů ve stavebnictví. V první části popisuji vznik hlušin, geologické poměry OKR a 

petrografické sloţení hlušin z Dolu Paskov. V další části se detailně věnuji mechanickým, 

chemickým a fyzikálně-chemickým vlastnostem hlušinového kameniva. V závěru shrnuji 

moţnosti pouţití hlušin ve stavebnictví a to zejména v inţenýrském stavitelství vzhledem k 

aktuální výstavbě dálnice D47.        

     

 Summary 

 

  In this work I am dealing with the possibilities utilization of waste rock from hard coal 

mines in building industry. In the first part describe the genesis of waste rock, geological 

conditions of OKR and petrographic composition of the waste rock from Paskov Mine. In the 

next part in detail giving mechanical, chemical and physico-chemical characteristics of waste 

rock. The conclusion summarizes the use of waste rock in the building industry in particular 

in relation to the aal construction of the motorway D47. 
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1. Úvod 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení moţnosti vyuţití druhotných 

surovin, patřících k základním úkolům dnešního rozvinutého světa. Uhelná hlušina zaujímá 

mezi těmito surovinami významnou pozici. Důleţitá je otázka nalezení ekonomicky 

dostupných a pro ekologii přijatelných technologicky vhodných materiálů hlušinového 

kameniva z černouhelných dolů ve stavebnictví. Neopomenutelný je i vlivu hlušin na 

ţivotní prostředí a s ohledem na jejich další vyuţití pro účely regenerace krajiny ovlivněné 

hlubinnou těţbou černého uhlí. Mění ráz krajiny a zhoršují podmínky pro stávající 

ekosystémy, eventuálně vytvářejí ekosystémy nové. V současné době se projevuje 

tendence zlepšit péči o krajinu, zmírnit a určitými způsoby řešit environmentální problémy. 

Na to navazují problémy, jak hodnotit škodlivost odvalových materiálů na ţivotní 

prostředí, či jejich vliv na stavební materiály a konstrukce, případně, jak je lze vhodně 

uplatnit při dopravním stavitelství. Na problematiku vyuţívání řady druhotných surovin, 

např. karbonské hlušiny, hutní sutě, popílku nebylo moţno navázat, jelikoţ normy 

neodpovídají současným legislativním poţadavkům.     

 

Důleţité je věnovat pozornost všem významným aspektům při pouţití uhelné 

hlušinové sypaniny z Ostravska v dopravním stavitelství, kterými jsou: 

- vlastnosti hlušinové sypaniny – ekologické, fyzikálně-mechanické,  

 chemické a technologické poţadavky pro zemní tělesa dálnice 

- obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení 

- zlepšování vlastností hlušinové sypaniny  

- stabilita hlušinové sypaniny v čase 

- stupeň zpevnění 

- praktické zkušenosti v dopravních stavbách Moravskoslezského kraje 
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2. Úvod do problematiky hlušin 

 

 Hlušiny jsou směsí hornin s příměsí uhlí, které jsou vytěţeny jako kusový kámen 

z přípravných a otvírkových důlních děl a dále kámen, který je oddělen od uhlí v procesu 

jeho úpravy [5]. 

 

Podle Směrnice prou vyuţití hlušin v inţenýrském stavitelství (1980) jsou hlušiny 

odpadové horniny získané při raţení důlních děl, dobývání a úpravě uhlí. Podle místa 

zdroje se dělí na důlní, úpravárenské a odvalové. Zpravidla obsahují určité mnoţství 

spalitelných látek. Hlušinová sypanina je hlušina upravená nebo neupravená, určená 

k budování zemních konstrukcí inţenýrských staveb. Hlušinová sypanina důlní je získána 

z hlušin pocházejících převáţně z otvírkových prací. Hlušinová sypanina úpravárenská je 

získána z vytěţeného uhlí rozdruţováním. Jako výpěrky se označuje hlušinová sypanina 

úpravárenská, získaná mechanickým rozdruţováním za mokra. Ukládání a odběr hlušinové 

sypaniny se provádí přímo z násypných stanic, z meziskládek a z odvalu.  

 

Hlušinovou sypaninu tvoří karbonské horniny (pískovce, prachovce, jílovce, 

ojediněle slepence) širokého zrnitostního rozsahu od 0 aţ do 200 mm, někdy i 500 mm u 

neupravených sypanin. Zastoupení zrnitostních tříd v hlušině a některé její specifické 

vlastnosti (např. obsah spalitelných látek, petrografická skladba apod.) závisí na litologii, 

technologii dobývání a úpravě uhlí, včetně doprovodných hlušin. 

 

V  Ostravsko – karvinském revíru byly v rámci útlumového programu uzavřeny 

technologicky zastaralé provozy dolů i úpraven. Zbývající úpravny prošly kvalitativními 

změnami procesu úpravy jemnozrnných podílů, jejichţ výsledkem bylo výrazné sníţení 

produkce kalů.  

Podle [10] byl charakter tohoto vývoje dán především těmito hlavními faktory: 

- sníţení objemu těţeb a tím i zánik přetíţení kalových oběhů úpraven vedl  

k podstatnému sníţení a omezení úniku kalů do kalových nádrţí, 

- v jednotlivých úpravnách uhlí došlo k rekonstrukci jemné části úpravy uhlí, 

- došlo k uzavření kalových oběhů úpraven, coţ představuje technologické  

zamezení tvorby černouhelných kalů jako odpadu.     
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 Útlum těţebních kapacit v OKR znamenal také útlum úpravárenských provozů.   

V současné době jsou v provozu tyto úpravny uhlí: úpravna Dolu Paskov (pro Důl Staříč), 

úpravna Dolu ČSA, Dolu ČSM, Dolu Darkov, Dolu Dukla a Dolu Lazy. 
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3. Charakteristika Ostravsko – karvinského revíru 

 

3.1. Geologické poměry OKR 

 

 Ostravsko – karvinský revír náleţí do české části Hornoslezské pánve, jejíţ větší 

část leţí v Polsku. Plocha české časti Hornoslezské pánve je asi 1550 km
2
 a představuje 

jednu z nejvýznamnějších evropských černouhelných pánví.     

 Celkově v české části hornoslezské pánve je evidováno přibliţně 415 uhelných 

slojí. Z toho 86 slojí přísluší k ostravskému souvrství a 55 slojí k souvrství karvinskému. 

V ostravském souvrství je udávaná průměrná mocnost slojí 73 cm, v karvinském 180 cm 

[3]. 

 

 

 Obrázek 1: Rozvrstvení Hornoslezské pánve 

 

Zastoupení hlavních typů hornin je v jednotlivých vrstvách odlišné. 

 

 Tabulka 1: Zastoupení jednotlivých horninových typů v české části hornoslezské pánve, podle [3] 

Pískovce                        56 % 

Prachovce a jílovce            38 % 

Uhlí              3 % 

Slepence              2 % 

Ostatní                          1 % 
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3.2. Ostravské souvrství 

 

 Ostravské souvrství tvoří starší, spodní část uhlonosné formace a dělí se na tyto 

jednotky – vrstvy: petřkovické, hrušovské (spodní a svrchní), jaklovecké a porubské. 

 V ostravském souvrství převládají pískovce, prachovce a jílovce. Mocnost 

ostravského souvrství je v předhlubni 3200 m. Tvoří ostravskou část revíru na území města 

Ostravy a v jeho okolí.   

 

 V nejspodnějších petřkovických vrstvách převaţují pískovce nad ostatními 

horninami zejména ve spodní části vrstev, kde vytvářejí mocnější polohy (15 – 20 m). 

Převaţují drobové pískovce nad křemennými a arkózovými. Prachovce mají značné 

zastoupení (30 %). Jílovce se vyskytují nejčastěji v nadloţí uhelných slojí, kde je jejich 

průměrná mocnost 20 – 60 cm. Jednotlivé přechody z pískovců do prachovců a prachovců 

do jílovců jsou pozvolné, hranice mezi sedimenty bývá neostrá.  

 

 V nadloţí petřkovických vrstev se nachází vrstevní sled hrušovských vrstev (spodní 

a svrchní), které tvoří drobnozrnné slepence, pískovce různých typů (drobové, arkózové, 

křemenné, vápnité, také prachové jílovce, kořenové půdy a uhlí. Písčité horniny jsou 

zastoupeny v oblasti ostravské a příborské převáţně drobovými pískovci (aţ 50 % 

pískovců), cca 20 % tvoří arkózové pískovce, 14 % křemenné pískovce, zbývající typy 

jsou méně časté. Prachovce a jílovce se vyskytují ve sledu jako nepatrné laminy aţ polohy 

několik metrů mocné zvláště v mořských horizontech.     

  

 Následující vrstevní sled ostravského souvrství tvoří jaklovecké vrstvy, ve kterých 

se střídají různé typy pískovců (drobové a arkózové) s prachovci a jílovci. Písčitost 

jakloveckých vrstev je aţ 60 %, podíl slepenců je velmi nízký. Zastoupení drobových 

pískovců je menší neţ v jiných vrstevních jednotkách. Jílovce jsou v jakloveckých 

vrstvách zastoupeny málo. Křemenné pískovce oproti ostatním litostratigrafickým 

jednotkám ostravského souvrství tvoří pouze ojedinělé tenké polohy v drobových či 

arkózových pískovcích.    
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 Svrchní část ostravského souvrství tvoří porubské vrstvy. Pískovce, prachovce a 

jílovce lze srovnávat s horninami cyklů svrchních hrušovských vrstev. Jsou zde 

karbonáticko – jílovité nebo arkózovité pískovce a různě laminované prachovce, stropy 

slojí jsou ze světlých měkkých jílovců. Porubské vrstvy obsahují významné polohy 

slepenců (tzv. zámecký slepenec). Pískovce porubských vrstev jsou zastoupeny různými 

přechody droby s poměrně vysokým obsahem jílovité hmoty. Prachovce a jílovce jsou 

tvořeny převáţně jílovitou základní hmotou, drobnými lištami slíd, ţivci a křemenem.  

 

Tabulka 2: Vztah studovaných odvalů k zastoupení jednotlivých litostratigrafických jednotek OKR 

Odval Litostratigrafické jednotky  

Heřmanice 
Petřkovické 

* 

Hrušovské   

* 

Jaklovecké Porubské 

- - - 

COZ 

(Zárubek) 

Petřkovické Hrušovské Jaklovecké     

* 

Porubské   

* 
- - - 

Paskov „D“ 
Petřkovické 

* 

Hrušovské   

* 

Jaklovecké 

(Důl Staříč) 
- - - - 

ČSA - - 

Jaklovecké Porubské Sedlové    

* 

Sušské Doubravské 

*  - předpokládané zastoupení na odvalu [11]. 
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3.3. Karvinské souvrství 

 

  

 Karvinské souvrství je samostatnou jednotkou vzniklou po tektonické inverzi. Tvoří 

mladší část výplně pánve v nadloţí ostravských vrstev. Dělí se na vrstvy sedlové, sušské 

(spodní a svrchní) a doubravské s.l. (doubravské s.s. a vyšší doubravské).   

 Ve srovnání s ostravským souvrstvím je zde více hrubozrnných sedimentů 

pískovců, slepenců a má niţší zastoupení prachovců a jílovců. Sedimenty vznikaly 

v prostředí sladkovodním. Karvinské souvrství má celkovou mocnost 1200 m.   

 Sedlové vrstvy reprezentují slepence a pískovce a to více neţ 50 % mocnosti a 

objemu jednotky. Obvykle se jejich podíl pohybuje od 70 do 85 % mocnosti. Slepence jsou 

drobnozrnné, materiál valounů tvoří z více neţ 90 % křemen.  Pískovce jsou hrubo- aţ 

jemnozrnné, vţdy s vysokým podílem zrn křemene a úlomků kvarcitu (60 – 85 % objemu), 

takţe většinou odpovídají křemenným drobám. Stavba základního cyklu sedlových, ale i 

spodních sušských vrstev se liší od základního cyklu ostravského souvrství. 

 Sušské vrstvy litostratigraficky bývají děleny na spodní a svrchní. Vyskytují se zde 

zcela ojediněle polohy drobnozrnných slepenců. Nejrozšířenější jsou pískovce, na 

hrubozrnné bázi. Převládají drobové pískovce, méně časté jsou arkózové a křemenné 

pískovce. Prachovce jsou  laminované světlou, písčitější hmotou. Jílovce jsou jemně písčité 

nebo nepísčité, kompaktní. Jejich hlavní sloţkou jsou jílové minerály kaolinitického, 

eventuálně illito-kaolinitického charakteru. Stavba těchto vrstev je cyklická. Oproti 

sedlovým vrstvám se spodní sušské vrstvy značí zjemněním psamitů a v daleko větší míře 

neţ v sedlových vrstvách.  Jsou v nich zastoupeny prachovce a jílovce. Svrchní sušské 

vrstvy jsou jiţ charakteristické převahou prachovců a jílovců nad pískovci. Zatímco ve 

spodních sušských vrstvách je písčitost okolo 51 %, ve svrchních  sušských vrstvách činí 

průměrné zastoupení psamitů jen 22 %.        

 Doubravské vrstvy s.l. se dělí na dvě části, a to na doubravské vrstvy s.s. a vyšší 

doubravské vrstvy na bázi některých základních cyklů se zcela sporadicky vyskytují 

v hrubozrnných pískovcích polohy slepenců s písčitou podpůrnou kostrou. Pískovce 

středních a vyšších části jsou jemno – aţ středně zrnné, vzácněji jemnozrnné. Prachovce 

jsou s jemnozrnnou detritickou uhelnou hmotou, bávají obvykle slabě písčité, místy 
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slídnaté. Především v jílovitých prachovcích sladkovodních horizontů se vyskytují 

pelosideritové konkrece i deskové polohy a pyrit. V jílovité hmotě převládá illit nad 

kaolinitem. Prachovce přecházejí do jílovců se střípkovitým  rozpadem.  

 Zastoupení hornin v sedlových, sušských a doubravských vrstvách je dle [5] 

nasledujici.  

Tabulka 3: Zastoupení hornin v sedlových, sušskych a doubravských vrstvách podle [5] 

 

 Skutečné zastoupení hornin v masívu se do sloţení hlušin promítá pouze okrajově. 

Horninový materiál se dostává na povrch z raţeb přípravných důlních děl nebo spolu 

s uhlím z porubu (proplástky, bezprostřední nadloţí a podloţí sloje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrstvy Sedlové Sušské Doubravské 

Slepence 

Pískovce 

Prachovce 

 

86 % 

29 % 

30 % 

28 % 

32 % 

20 % 

28 % 

16 % 

34 % 

Písčitý 

jílovec 
12 % 27 % 25 % 37 % 34 % 

Jílovce  5 % 6 % 6 % 6 % 

Uhlí, uhelný 

jílovec 
2 % 9 % 9 % 8 % 10 % 
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4. Petrografické složení hlavních typů hornin oblasti  

 

Pískovce jsou v ostravském souvrství 

především jemnozrnné aţ střednozrnné a tvoří 

nejběţnější horninový typ [3]. Obsahují klastický 

křemen a úlomky stabilních hornin (aţ 90%), 

nestabilní úlomky hornin včetně sedimentů, 

detritický ţivec a slídy. Tmel je křemenný, 

karbonátový (ankerit, siderit). Uhelná hmota bývá 

detritická s obsahem karbonátů kolísajících aţ do 

25 %.  

 

Sloţení  prachovců je tvořeno klastickou 

sloţkou, zastoupenou křemenem   (aţ 50 %), vzácně 

ţivci, terigenním illitem, kaolinitem, detritickými 

světlými slídami, muskovitem a biotitem s malým 

mnoţstvím chloritu. Diagenetického původu je  pyrit, 

siderit a ankerit.  Dentritická nebo uhelná hmota je 

strukturní 

 

  

U jílovců jsou hlavními minerály jílové nerosty 

(kaolinit, chlorit), většinou illitové povahy. 

Diageneticky tvoří hlavní nestabilní sloţku značně 

jemnozrnný pyrit, siderit a ankerit. Jílovce bez 

prachovité nebo písčité směsi jsou velmi vzácné.  

 

 

Obsahy kovů v terigenních horninách jsou 

všeobecně nízké a jejich srovnání s publikovanými  obsahy v jílovcích, prachovcích      

a pískovcích je uvedeno v tabulce č. 4.  

Obrázek 2: Pískovec 

Obrázek 4: Jílovec 

 Obrázek 3: Prachovec 
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  Tabulka 4: Obsahy kovů v horninách OKR podle [13] 

Prvek Jílovce a 

prachovce 

Pískovce Literární údaje 

 

 ppm Jílovce pískovce 

As   6,6 - 10 1 -2 

Cu 30 - 80 20 - 50 55 – 57 10 – 40 

Zn 90 - 120 60 – 120 10 – 270 18 – 174 

Pb 20 - 60 10 – 40 20 7 

V 0 – 260 20 – 80 130 35 

Cr 80 – 160 40 – 120 90 35 

Co 10 – 30 2 - 14 20 0,3 – 0,5 

Be Pod 0,2    
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5. Petrografická analýza odvalového materiálu 

5.1. Údaje z archivních zdrojů 

  

 Z petrografického hlediska je karbonská hlušina heterogenní směs pískovců, 

prachovců, jílovců s chatrným zastoupením slepenců [5].      

 

 Hlušiny důlní v podobě kusového kamene tvoří poměrně heterogenní směs 

sedimentárních hornin produktivního karbonu, kde převládají pískovce a slepence 

(drobové pískovce aţ droby, křemenné pískovce, obě skupiny často ankeritické) nad 

prachovci (masívní i s kořeny), a nad jílovci (často prachovité, laminované) s úlomky uhlí  

a nepatrně i ostatní typy hornin a minerálů. Stejně rozmanitá je i kusovost. Se zmenšující 

se zrnitostí je výsledný produkt homogennější, a to při zvyšujícím se podílu jemněji 

zrnitých hornin – pelitů – jílovců. Nejlepší homogenitu prokazují flotační hlušiny, jedná se 

o jemné výpěrky z prádla zrnitosti většinou 0 – 10 mm. Zde převládají průvodní horniny 

uhelné sloje, jako jsou prachovce (převáţně kořenové), prachovité jílovce a jílovce a 

prachovce prorostlé uhlím nad pískovci.  

 

 

Obrázek 5: Průměrné petrografické složení odvalů 
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 Výsledky studia [5] průměrného petrografického sloţení uvedeného na obrázku č. 5 

reprezentující především karbonské hlušiny vstupního produktu kameniva HALDEX, 

(vzniklé za spolupráce československo – maďarské účasti). Jedná se o horniny ostravského 

souvrství a to petřkovické aţ hrušovské vrstvy z Dolu Ostrava -  Zárubek. Na konkrétním 

odvalu bude zastoupení jednotlivých hornin, v závislosti na stratigrafické a petrografické 

charakteristice dobývaných vrstev dolu rozdílné. Lze však předpokládat, ţe k výraznému 

nárůstu obsahu psamitických hornin uvaţovaných pro výrobu drceného kameniva z hrubší 

důlní hlušiny z podzemní, respektive jejich obohacení dochází především u hrubých 

granulometrických tříd nad 45 – 63 mm. Coţ je dáno vyšší pevností a odolností 

psamitických hornin k zvětrávání, respektive jejich niţší náchylností k rozpadu. Měkké, 

méně pevné, drobivé, k zvětrávání náchylnější pelitické horniny se při těţbě a dalších 

procesech úpravy a transportu rozpadají na úlomky menší velikosti. Petrografické sloţení 

kameniva HALDEX odpovídá sloţení původní hlušiny [5], ve kterém byl touto technologií 

získávání zbytkového uhlí sníţen podíl volného kusového uhlí. Je to směs drobových 

pískovců, písčitě – jílovitých prachovců. V kamenivu byla zjištěna přítomnost křemene, 

ţivce, plagioklasu, slíd, chloritu, kaolinitu, nestabilního pyritu. Dále bývá přítomen 

z nestabilních minerálů siderit – ankerit. Výskyt uhelné substance, chloritu a kaolinitu a 

charakterem jílovitého tmelu se vysvětluje změna mechanických vlastností hlušinové 

sypaniny zvětravacími procesy.  
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5.2. Vyluhovatelnost hlušinových sypanin 

 

 Z dříve provedených analýz hlušinové sypaniny byl zjištěn [3] vliv zrnitosti 

horninové drti na kvalitu vodného výluhu, které jsou uvedeny v následující tabulce č. 5. 

 

 Tabulka 5: Vliv zrnitosti na charakter vodního výluhu, dle [3] 

Zrnitost Ca
2+ 

Mg
2+

 Na
+
 K

+
 Fecelk SO3 

2-
 pH 

mm mg/kg horniny 

0 – 1 3.0 1.2 35.0 4.6 0.4 279.4 7.9 

10 – 30 0.1 0.7 35.0 3.4 1.2 228.8 7.8 

 

 Vysoký obsah Na
+ 

ve výluhu je způsoben sekundární kontaminací hlušiny slanou 

důlní vodou. To odůvodňuje i vyšší koncentrace NaCl a sírany ve výluzích z čerstvých 

hlušin i okolí odvalu.    

 V tabulce č. 6. je uvedeno sloţení výluhů. Jeho mnoţství je závislé na stupni 

dezintegrace horninové struktury pórovitosti, zrnitosti horniny a mineralogickém sloţení.  

 

Tabulka 6: Chemické složení uhelné hlušiny závodu Paskov dle [1] 

Sloţka % 

SiO2 50.62 

Al2 O3 18.88 

Fe2O3 6.25 

CaO 1.94 

MgO 3.05 

Celková S jako SO3 1.45 

Na2O - 

K2O - 

Ztráta ţíháním 16.47 

celkem 98.66 
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Z hlediska nízkoteplotní oxidace má význam i stupeň prouhelnění dispergované 

uhelné hmoty v horninách a v uhlí (fyzikální stálost určuje především náchylnost 

k bobtnání, rozbředání a rozpadu v důsledku působení mrazu). Tyto vlastnosti určují míru 

zvětrávání hornin. Nejintenzivněji dochází k zvětrávání tam, kde jsou horniny v dosahu 

kolísání vodní hladiny nebo kapilární vlhkosti. Intenzivnější zvětrávání hornin je na styku 

s atmosférou a působením kyselých sráţek. Přehled odolnosti jednotlivých hornin proti 

zvětrávání je uveden v tabulce č.7. 

 

 

 

5.3. Odolnost hornin vůči zvětrávání 

 

Podle [5] je pro chování hlušinových sypanin v silničních zemních tělesech, zvláště 

pak v násypech nezbytně nutné znát jejich vlastnosti jako rozbřídavost, nasákavost, 

bobtnavost a poločas rozpadu. Tyto vlastnosti ovlivňují stabilitu násypů při působení vody 

a jiných povětrnostních vlivů. 

 

 Doba (poločas) rozpadu jílovců  pocházejících z OKR je přibliţně 1 rok. U 

prachovců se udává všeobecně 5 – 10 let a pískovců více neţ 50 let. 

 

Náchylnost k nasákavosti, mrazovzdornosti, bobtnání, rozbřídáni a poločas rozpadu 

způsobují mechanický rozpad hornin v hlušinové sypanině. Odolnost jednotlivých typů 

hornin proti zvětrávání je uvedena v tabulce č. 8. 
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  Tabulka 7: přehled odolnosti hornin proti zvětrávání, podle [5]. 

Hornina 
Nestabilní minerály Uhelná hmota 

Pyrit Kalcit Ankerit Siderit Detrit Strukt. 

A. Jílovce mořské +++  ++ + +++  

B. Jílovce terrigenní +++   ++ +++ +++ 

C. Prach (jílovitě 

písčité) 
++  ++ + +++ +++ 

D. Prach (kořen 

půdy) 
++   ++ +++ + 

E. Pískovce 

jemnozrnné 

křemenné 

 + +    

F. Pískovce 

jemnozrnné 

karbonáty 

+ + +++ + +  

G. Pískovce středně 

hrubozrnné 

(droby, arkózy) 

+ + +++ + ++ + 

H. slepence   ++ +   

 

 Vysvětlivky: 

+++ hojný  pyrit: nad 1 %  karbonáty:      nad 5 % 

++ častý   nad 0.05 %    nad 1% 

+ ojedinělý   pod 0.05 %    pod 1 % 
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 Tabulka 8: Doplňující informace z Tab. č. 7. -  Vlastnosti hornin  

Hornina 

Náchylnost 

Bobtnání Rozpadání Rozpad 

v H20 

Namrzání Zvětrávání Čas 

stálosti 

A

. 
v.m ne stříp. vysoké ano roky 

B

. 
ne ne 

stříp. 

destičky 
vysoké ano roky 

C

. 
ne ne destičky vysoké ano roky 

D

. 
ne ne nepravid. vysoké ano roky 

E. ne ne ne ne v. slabé 
stovky 

let 

F. ne ne ne malé slabé 
desítky 

let 

G

. 
ne ne ne 

malé – 

střed 
slabé 

desítky 

let 

H

. 
ne ne ne střední slabé 

desítky 

let 

 

 

Vysvětlivky: 

  v.m.   velmi málo 

  v. slabé  velmi slabé 

  stříp.   střípkovitá  
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6. Geochemická charakteristika hlušin z odvalu 

6.1. Metody studia a popis lokality odvalového materiálu 

 

 Vzhledem k pozorování chemického sloţení odvalových materiálu a jeho vlivů na 

ţivotní prostředí byla pozornost věnována na 4 lokality, kde se předpokládá jejich vyuţití 

do dálničních násypů. Jsou jimi lokality: Odval „D“ Dolu Paskov, odval Dolu ČSA 

v Karviné, odval u Dolu Heřmanice a odval u bývalého Dolu Zárubek ve Slezské Ostravě. 

Lokality se liší jak stratigrafickou pozicí, tak uloţením odvalového materiálu a pak 

v některých případech i technologii úpravy, kterým haldový materiál prošel. U odvalu 

Dolu Paskov a Heřmanice se předpokládají, ţe většina materiálu pochází ze spodní části 

ostravského souvrství produktivního karbonu OKR (petřkovické a hrušovské vrstvy), u 

odvalu Dolu Zárubek potom svrchní část ostravského souvrství a u odvalu Dolu ČSA 

můţeme předpokládat, ţe uloţené hlušiny pocházejí z karvinského souvrství OKR (hlavně 

sedlové vrstvy). U odvalu „D“ Dolu Paskov je známo, ţe pochází téměř výhradně 

z těţkokapalinové separace úpravny, ostatní odvaly jsou pravděpodobně tvořeny směsí 

úpravenských výpěrků a materiálu z raţby.  

 Odval „D“ Dolu Paskov představuje jeden z největších v OKR, zaujímá plochu cca 

35.3 ha (objem  minimálně cca 9 350 000 m
3
). Odval dolu ČSM zaujímá plochu cca 4.8 ha 

(objem 6 mil m
3
) a v případě odvalu Dolu Zárubek se jedná o cca 4.3 ha (objem cca 11 mil 

m
3
).  
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7. Možnosti využití hlušinové sypaniny 

 

 S počátkem zahájení těţby černého uhlí na Ostravsku koncem 18. století vznikla 

otázka vyuţitelnosti karbonských hlušin v různých oborech (směrech). Intenzita 

výzkumných činností se záměrem nalezení nových směrů vrcholila na přelomu 70. – 80. 

let 20. století v důsledku růstu produkce černého uhlí a hlušin v OKR. Zvyšující se objem 

odvalu začal negativně ovlivňovat ţivotní prostředí. 

 

 Také narůstající cena přírodního kameniva (drceného, těţeného) vedla k vyuţití 

hlušinového materiálu jako stavební suroviny, zvláště v oblastech deficitních z pohledu 

zdrojů tohoto kameniva. Faktem je, ţe v té době nebyly kladeny legislativní poţadavky na 

ochranu ţivotního prostředí v rámci vyuţití hlušin. 

 

 Hlušinová sypanina produkovaná při těţbě černého uhlí má svá specifika. 

Charakteristickým rysem je určitý podíl spalitelných látek závislý na účinnosti technologie 

úpravy. V minulosti často při deponování na odvaly docházelo k endogenním poţárům a 

propálení hlušiny. Z  fyzikálně-mechanického hlediska představuje propálená hlušina 

velmi kvalitní kamenivo, které bylo přednostně vyuţíváno v inţenýrském stavitelství. 

V Polsku jsou tyto hlušiny vyuţívány pro nezpevněné povrchy (hřiště, chodníky, 

komunikace). Nevýhodou pro pouţití tohoto materiálu je moţnost vysoké migrace síranů, 

které vznikly oxidací během hoření [11]. Riziko moţného samovznícení a vzniku 

endogenního poţáru zemního tělesa nese pouţití nepropálené hlušiny s určitým podílem 

spalitelných látek. 

  

Tabulka 9: Využití hlušin [3] 

Rok 

 1985 1990 1995 

Vyuţití hlušin: Jednotky – 1000 t 

Na odvaly a plošnou asanaci 11019 6806 3074 

Odebrané cizími odběrateli 4351 5164 2376 

K zaloţení v dole 1942 1848 129 
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 Částečné mnoţství hlušin je vyuţíváno k vyrovnání terénních nerovností, na 

inţenýrských stavbách (zemní tělesa komunikací – silnice, ţeleznice, úpravy stavebních 

cest apod.), při stavbách sypaných hrází a při zakládání porubů (viz tabulka č. 9), pro které 

bylo dosud spotřebováno více neţ 75 % všech dosud vytěţených hlušin (cca 425 mil. m
3
) 

[3]. V minulosti se v Československu, například v porovnání s Velkou Británií, 

nevyuţívalo tak masívně uhelné hlušiny, kde na přelomu 70. let bylo pouţito okolo 8 

milionu tun ročně v inţenýrském stavitelství [7]. Příčinu vidím v systému tehdejší 

legislativy, která se intenzivně nezabývala výzkumem a ochranou ţivotního prostředí. 

            

 V roce 1964 sice byly dokončeny první výzkumy propálené hlušiny [7], která byla 

zkoumána pro vyuţití ve stavebnictví (výrobna tvárnic a maltových směsí). Avšak 

výsledky nebyly uspokojivé vzhledem k nerovnoměrnému propálení a zrnitosti). Závěrem 

této studie bylo, ţe se ve výzkumu propálené hlušiny nebude pokračovat.   

            

 Výzkumné práce týkající se vyuţití hlušiny byly dokončeny v roce 1980, kdy vešla 

v platnost Směrnice pro vyuţití hlušin v inţenýrském stavitelství, která platí stále a udává 

kritéria a rozsah pouţití hlušin. Tato směrnice vycházela z výsledků laboratorních a 

polních zkoušek a velkokapacitních zhutňovacích pokusů. Hlušina byla charakterizována 

z hlediska moţného pouţití v silničních, ţelezničních a vodních stavbách. Ve směrnicích 

byly definovány základní určující parametry, které omezují pouţití hlušiny (obsah 

spalitelných látek) a technologie provádění jednotlivých staveb. Výstupy této směrnice 

byly následně promítnuty v Technických podmínkách 176, 93, 94 a normách [6], 

naposledy v normě ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikacích. 

  

 Na začátku 80. let byla cementem stabilizovaná hlušina z Dolu Paskov (okres 

Frýdek-Místek) pouţitá do podkladových vrstev vozovky silnice I/56 Ostrava – Frýdek-

Místek. Problémem kvality komunikace bylo vlastní provedení konstrukční vrstvy. Při 

rekonstrukci pravého dvoupruhu v roce 2001 byla zjištěna značná  nehomogenita materiálu 

v konstrukčních vrstvách, která vedla k vytváření rozsáhlých deformací vozovky. Nelze 

však jednoznačně tvrdit, ţe příčinou poruch vozovky bylo pouze pouţití hlušiny [7]. 
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 Zvláštní kapitolou ve vyuţívání hlušiny byla činnost Československo - maďarského 

podniku HALDEX, zaloţeného v roce 1983 v Ostravě. Počátečním cílem bylo získávání 

zbytkového uhlí z odvalu. Společnost se zabývala i vyuţitím hlušiny v dopravním 

stavitelství. 

 

 V první polovině 90. let se začala hlušina opět zkoumat jako materiálový zdroj 

násypových těles ve spojitosti s přípravou výstavby dálnice D47. Velkoobjemové pokusy 

s hlušinou a dalšími druhotnými surovinami (vysokopecní struska, studený odval) pro 

potenciální pouţití v násypovém tělese projektované dálnice D47 byly prováděny v roce 

1996[7]. Průkazní technologické zkoušky úpravnické hlušiny z Dolu Paskov provedené na 

přelomu let 2000 – 2001 prokázaly vhodnost a pouţitelnost tohoto materiálu do 

násypových těles pozemních komunikací v souladu s platnými normami.     

 

 Na základě dostupných údajů výzkumných a jiných prací lze vymezit následující 

směry moţného vyuţití karbonských hlušin [5]: 

- Zakládání vyrubaných prostor v dole - od tohoto způsobu vyuţití hlušin se jiţ 

v současné době upouští, neboť těţba je prováděna na řízený zával. 

- Získávání zbytkového uhlí z hlušin technologií Československo - maďarského 

podniku HALDEX Ostrava. V 90. letech se od této technologie získávání 

zbytkového uhlí z hlušiny z ekonomických důvodů upustilo. Podle získaných 

informací je obdoba této technologie úspěšně uplatněna v Polsku a navíc probíhá 

bez ekonomických dotací. Dle mého názoru je to způsobeno odlišným způsobem 

úpravy uhlí. V dnešní době energetické krize, ekologického tlaku a sniţujícím se 

zásobám fosilních paliv je kladen důraz na maximální získání uhlí z doprovodných 

hlušin. 

- V inţenýrském (včetně silničního) stavitelství a stavebnictví. Tento způsob se jeví 

jako nejvýhodnější, jelikoţ je moţno deponovat velký objem hlušin do tělesa 

násypu a šetřit přírodní těţené kamenivo. Podrobný popis je uveden v textu 

kapitoly: Technické řešení násypových těles dálnice.    
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Další moţnosti vyuţití hlušin pro ostatní stavební účely:        

-  Výroba lehčeného kameniva – expandit z hlušin po separaci uhlí  technologií 

HALDEX [5]. Vzhledem k slabé expandovatelnosti hlušin  vznikly při  pokusech 

problémy.     

-  Výroba keramických a cihlářských výrobků s moţností vyuţití výpěrků či flotační 

hlušiny v CIDEM a.s. Hranice.  

- Výroba stavebních tvárnic z prohořelých hlušin není příliš aktuální z důvodu malého 

mnoţství prohořelých hlušin.   

- Vyuţití flotačních hlušin pro výrobu cementářského slínku [5]. Z důvodů ekologické 

závadnosti se od tohoto způsobu upustilo. Během pokusů nastaly ekologické problémy 

se spalováním, které vedly ke zvýšenému úniku mnoţství emisí do ovzduší.  

- Vyuţití hlušin pro asanaci a rekultivaci se v současné době vyuţívá ve velkém měřítku.  

Uplatňuje se pro likvidaci důlních škod poddolováním a poklesy terénu na Karvinsku. 

Podle informací vyplývajících ze zahraničních zkušeností ve Velké Británii se hlušiny 

vyuţívají ve velkém pro rekultivaci území, která jsou následně vyuţívána pro pěstování 

zemědělských plodin a chov dobytka.  Avšak nejvýznamnější vyuţití hlušin stále 

zůstává v inţenýrském (především silničním) stavitelství a stavebnictví, kdy je 

vyuţívána jako náhrada přírodního těţeného a drceného kameniva [5].  

 

 

 

 

 Obrázek 6: Porcelanit získaný z prohořelého odvalu Heřmanice 
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8. Zahraniční zkušenosti 

Ve Velké Britanii zaznamenali nejvýznamnější zkušenost s vyuţitím hlušin jako 

materiálu do zemních těles. Parametrům hlušin (propálené i nepropálené) se systematicky 

věnoval A. K. M. Rainbow. V monografii Geotechnical properties of United Kingdom 

minestone (British Coal, 1989) jsou obsaţeny výsledky zkoušek a poţadované parametry 

hlušin pro vyuţití v inţenýrském stavitelství [10].   

 

 Pouţití hlušiny v zemních tělesech je ve Velké Británii upraveno v normě BS 6543 

(Pouţití průmyslových vedlejších produktů a odpadních materiálů při výstavbě a ve 

stavebnictví) a v technicko-kvalitativních podmínkách staveb (Specification for Highway 

Works, Department of Transport 1998). Podle článku 601.15 tohoto dokumentu je pouţití 

nepropálené hlušiny (unburnt colliery soil) v zemním tělese moţné za předpokladu, ţe 

bude dostatečně zhutněná v souladu s ustanovením článku 612.   

 

 Britská norma BS 6543 v článku 7.2.2.5 uvádí, ţe dosud nebyl ve Velké Británii 

zjištěn ţádný případ samovznícení násypu z nepropálené hlušiny. Potenciální moţnost 

samovznícení nepropálené hlušiny je moţná, avšak kritérium ztráty ţíháním, které se 

nejčastěji pouţívá pro hodnocení přítomnosti spalitelných látek, není vhodným pro 

posuzování rizikovosti z hlediska moţnosti samovznícení hlušiny [7]. Podle britských 

předpisů nelze pouţívat nepropálenou uhelnou hlušinu pro cementem stabilizované 

podkladní vrstvy.      

   

 V Německu se pouţití hlušiny z černouhelných dolů v silničním stavitelství řídí 

směrnicí TL WB-StB 95. Podle této směrnice je moţné nejen na silničních, ale i na 

vodohospodářských stavbách pouţívat pranou hlušinu. Velmi důleţitými faktory jsou 

vlhkost a zrnitostní sloţení. V případě vodohospodářských staveb jsou rozhodujícími 

činiteli propustnost a chemické vlastnosti (pH, konduktivita, obsah chloridů a sulfátu, 

obsah sulfidické síry).          
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9. Požadavky na vlastnosti odvalových materiálů v praxi 

 

9.1. Požadované fyzikálně – mechanické a chemické vlastnosti 

hlušinové sypaniny 

 

Kritéria pro hodnocení pouţitelnosti hlušiny: 

Směrnice pro vyuţití hlušin v inţenýrském stavitelství (1980) byla zaloţena na 

následujících parametrech: 

-  velikost maximálního zrna (křivka zrnitosti) 

-  obsah spalitelných látek, 

-  stupeň zpevnění, určený zkouškou v prosté pevnosti v tlaku na vzorcích 

 nepravidelného tvaru při přirozené vlhkosti, 

-  obsah celkové síry (v přepočtu na SO3) v %, 

-  míra namrzavosti (β). 

 

Hodnoty těchto kritérií jsou vedeny v tabulce č. 10 

Tabulka 10: Kritéria použitelnosti hlušinové sypaniny dle Směrnice pro využití hlušin v inženýrském stavitelství 

(1980) 

Kritérium 

 

 

Kategorie hlušinové sypaniny 

vhodná podmínečně vhodná nevhodná 

 

Velikost největšího zrna
 

80 200 nad 200 

Obsah zrn ˃2 mm /%/  

˃0.063mm /%/ 

max 40 

max. 5 

max. 40 

max. 15 

nad 40 

nad 15 

Obsah spal. látek /%/ max. 18 max. 25 nad 25 

Pevnost v tlaku /MPa/ min. 10 5 – 10 pod 5 

Obsah celkové síry 

v přepočtu na SO3 /%/ 
 

max 1.5 max. 2.0 
neurčuje se 

 

Míra namrzavosti  /β/ 
 

pod                      

0.25 
0.25 – 0.50 nad 0.50 
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V příloze 1 ve Směrnici pro vyuţití hlušin v inţenýrském stavitelství se dále uvádí 

fyzikálně-mechanické vlastnosti hlušinové sypaniny, které jsou uvedeny v tabulce č. 11.  

 

Tabulka 11: Směrné fyzikálně-mechanické vlastnosti hlušinové sypaniny 

Směrná hodnota Hlušinová sypanina 

úpravárenská 

do 80 mm 

důlní do 

200 mm 

do 150 mm s plynovou 

křivkou zrnitosti 

Objemová hmotnosti ρn (mg.m
-3

) 1.55 1.60 1.63 

Přirozená vlhkost wn (%) 5.0 5.0 5.0 

Objemová hmotnost suché sypaniny ρd 

(Mg.m
-3

) 

1.48 1.57 1.55 

Zrnitost (mm) 0.5 aţ 80 0.003 aţ 

200 

0.003 aţ 150 

Nakypření při odběru z násypné stanice 

Kn 

1.26 1.24 1.24 

Nakypření při odběru z odvalu Kn 1.07 1.04 1.06 

Objemová hmotnost po zhutnění ρd 

(Mg.m
-3

)  

1.86 1.95 1.92 

Úhel vnitřního tření Φef (
o
) 28 aţ 35 35 aţ 40 32 aţ 37 

Efektivní soudruţnost cef (MPa) 0.00aţ 0.01 0.00 pod 0.01 

Poissonovo číslo ν 0.20 0.20 0.20 

Modul přetvárnosti po zhutnění Eo (MPa) nad 45.0 nad 50.0 nad 45.0 

Součinitel zemního tlaku v klidu Ko  pod 0.500 pod 0.412 pod 0.448 

 

 Pouţití hlušinové sypaniny v zemním tělese je podmíněno splněním  poţadavku na 

nejvyšší přípustný obsah  těţkých kovů  ve výluhu, který je totoţný s poţadavky na pouţití 

popela a to podle ČSN 73 6133 a vyhlášky MZ č. 76/1991 Sb. ohledně limitní hodnoty 

dávkovaného ekvivalentu. 
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 Podle článku 4.4.2.3. ČSN 73 61 33 není moţno uhelnou hlušinovou sypaninu 

pouţívat do aktivní zóny (viz. obr. č. 8.). Kritéria vhodnosti uhelné hlušinové sypaniny pro 

její pouţití do ostatních částí násypu  jsou částečně převzata ze Směrnice pro vyuţití hlušin 

v inţenýrském stavitelství (1980) a týkají se obsahu spalitelných látek (tabulka č. 12). 

 Tabulka 12: Vhodnost použití uhelné hlušinové sypaniny do násypu (dle čl. 4.4.2.3. ČSN 73 6133) 

vhodnost uhelné hlušinové 

sypaniny 

Obsah spalitelných látek Obsah cizorodých částic dle 

ČSN 72 15 11 

Vhodná max. 18 % max. 0.5 % 

podmínečně vhodná max. 25 % max. 1.0 % 

Nevhodná nad 25 % nad 1.0 % 

 

 Mnoţství spalitelných látek se určuje na průměrném vzorku vysušené uhelné 

hlušiny při teplotě 105 
o
C, hmotnosti 500 g spalováním v muflové peci při teplotě 850

 o
C ± 

15
 o

C po dobu 60 minut. Z úbytku hmotnosti spáleného a vychladlého vzorku se stanoví 

procento spalitelných látek. 

 Norma ČSN 73 6133 uvádí také orientační fyzikálně-mechanické parametry uhelné 

hlušinové sypaniny z hlubinných dolů:  

- Přirozená vlhkost: wn= 5 % 

- Úhel vnitřního tření: Φ= 28
 o
 aţ 40

o 

- Soudruţnost: c = 0.00 aţ 0.01 MPa 

- Objemová hmotnost suché sypaniny: ρd = 1480 kg.m
-3

 aţ 1950 kg. m
-3

 

  

 Vlivem zvětrávání a rozpadu hlušiny na odvalech a ve stavbách dochází k jejich 

sedání a vytváření těţkého šedorezavě zbarveného sedimentu. Propustnost hlušinových 

sypanin bez zhutnění je velmi dobrá s koeficientem filtrace 1.10
-3

 m.s
-1

. Postupným 

sedáním hlušiny přirozeným zhutňováním starých odvalu koeficient filtrace klesá řadově 

na hodnoty aţ 1.10 
-5

 m.s
-1

. Umělým zhutněním lez dosáhnout velmi slabé propustnosti 

s koeficientem filtrace řádově 1.10 -6 m.s
-1

 aţ 1.10 -7 m.s 
-1 

[10].    
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 Všeobecně lze prohlásit, ţe kromě granulometrické třídy 0-4 mm z odvalu jsou 

všechny materiály mírně propustné aţ propustné. Úpravárenská hlušina menších 

zrnitostních tříd je velmi dobře propustná. Po zapracování hlušiny do násypových těles    

 a jejím zhutnění, je moţno očekávat hodnoty koeficientu propustnosti v rozmezí            

n.10 
-5

 m.s 
-1

 - n.10 
-6

 m.s 
-1

),  které rovněţ potvrdily výsledky zkoušek propustnosti vzorků 

odebraných ze starých násypových těles na ul. 28. Října v Ostravě (1.7.10 
-6

 m.s 
-1

) a 

v Loukách nad Olší (okres Karviná) 1.5.10 
-5

 m.s
-1

). Rozdíly v propustnosti materiálu 

granulometrické třídy 0-4 mm lze rozpoznat v materiálovém sloţení, respektive podílu 

jílovité granulometrické třídy pod 4 mm [7]. 

 

9.2. Kritéria pro použití odvalových materiálů  

 

- Limitní obsahy výluhu těţkých kovů – v souladu s ČSN 73 6133 

- Limitní obsahy radionuklidů v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví      

č. 76/1991, která byla v roce 1997 nahrazena atomovým zákonem č. 19/1997  Sb., 

který byl rozšířen vyhláškou 307/2002 Sb. O radiační ochraně 

- Zrnitost, maximální velikost zrna 

Před pouţitím hlušiny z odvalu do násypu je doporučeno provést:  

- Třídění a oddělení cizorodých částic (dřevo, papír, guma, ocel, umělé hmoty 

apod.). Vlastní proces třídění hlušinového materiálu je doporučen na 

granulometrické třídy 0 - 80 mm (maximálně 200 mm).  

- Zjištění předepsaných fyzikálně mechanické vlastnosti odvalových materiálů jako 

je přirozená vlhkost, zhutnitelnost, propustnost, smyková pevnost) a stanovení 

obsahu spalitelných látek. 
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 Z následující tabulky č. 13 vyplývá závěrečné posouzení vhodnosti studovaných 

odvalu z hlediska moţnosti pro vyuţití do násypového tělesa podle současně platných 

norem a technických dodacích podmínek.  

 

Tabulka 13: Závěrečné zhodnocení odvalových materiálů pro použití do zemních těles (násypů) dálnice D47 [9] 

 Hodnocení dle ČSN 73 6133  

Ukazatel Chemismu 

výluhu 

Spalitelné látky SO3 Celkové 

hodnocení 

Hodnocení dle TL 

WB – StB 95 
Heřmanice V V PV PV V 

COZ Zárubek V V N N N 

Paskov „D“ V V N N V 

ČSA V PV V PV V 

 

Vysvětlivky:  

V – vhodná hlušinová sypanina 

PV – podmínečně vhodná hlušinová sypanina 

N – nevhodná hlušinová sypanina 
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10. Technické řešení násypového tělesa dálnice 

 

Pro příklad technického řešení násypového tělesa dálnice v souvislosti na 

ekologické vlastnosti a rizika odvalového materiálu je zde uvedena základní charakteristika 

projektovaného násypu dálnice D47 Ostrava – Svinov  –  Ostrava - Hrušov se zákresem 

schematizovaného řezu násypem dálnice na obrázku č. 7. Pro výškové rozdíly terénu, je 

nezbytné vést vetší část trasy zemního tělesa v násypech [9].    

 

 Těleso silničního násypu se skládá ze tří vrstev rozdílných mocností: 

- Aktivní zóna, která je nejvýše, nacházejí se pod vlastní konstrukční vrstvou 

vozovky mocnosti minimálně 0.65 m, 

- Těleso násypu, jehoţ maximální mocnost můţe být aţ 17 m (Vrbické jezero - 

Bohumín), 

- Konsolidační vrstva tloušťky 0.6 m, která plní funkci stabilizačně – drenáţní 

vzhledem k  tlakovému namáhání podloţí vlastním tělesem násypu.  

 

Odvod povrchové (sráţkové vody v tělese D47 při výstavbě je projektován pomocí 

ţlabů, umístěných podle konkrétních sklonových poměrů. Takto zachycená voda je 

odváděna vnitřní středovou kanalizací podél podélných sklonových poměrů do speciálních 

čistících zařízení a nedostává se tak do kontaktu s materiálem násypu. Projektované sklony 

svahů se pohybují mezi 1 : 1.5 a 1 : 2.5, častokrát 1 : 2.   

    

Svahy násypu by měly být překryty vrstvou zeminy o mocnosti 0.2 m a osety 

trávou. K tomuto překrytí se vyuţívá orniční půda -  skrývka o mocnosti cca 0.6 – 0.3 m ve 

fázi přípravy území v trase dálnice.   

       

Kromě konsolidační plošné vrstvy jsou projektovány v trase dálnice i další 

konsolidační prvky: 

- Vrtané piloty o průměru 0.4 m ve sporu 3.5 aţ 7 m 

- Konsolidační ţebra – vyhloubené podélné příkopy o šířce a hloubce několika m  

- Přitěţovací lavice 
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Význam těchto konsolidačních prvků pro řešenou problematiku spočívá v propojení 

zvodněného štěrkového kolektoru s konsolidační vrstvou násypu, a tudíţ i v narušení 

ochranné vrstvy málo nosných náplavových hlín. V některých úsecích dálnice jsou 

stabilizační poměry násypu zlepšovány vybudováním přítěţovacích lavic. 

 

 Kontakt vlastního tělesa násypu s  podloţím je doporučeno chránit vhodným 

geosyntetickým materiálem (např. geotextilie), pro zvýšení únosnosti podloţí a ochraně 

proti vlivům podzemních vod. 

 

Při dodávce odvalových materiálů do tělesa násypů D47 navrhuji provádět testy 

AMD, jelikoţ přídavek CaCO3 by sníţil mobilitu síranů, hliníku a dalších potenciálně 

významných těţkých kovů. 

 

Podle [2] je v současné době moţno zabránit vzniku AMD následujícími 

fyzikálními a chemickými metodami: 

- Kontrola zdroje AMD se snahou o sníţení rychlosti oxidace nebo se snahou 

o její úplné zamezení. 

- Kontrola migračních procesů, které umoţní řízený odvod AMD ze zdroje 

pomocí geotextilie nebo těsnění z jílů. 

- Odstranění AMD – pomocí chemické úpravy. 

 

Zamezením přístupu kyslíku pomocí geotextílie a sníţením vlhkosti vytvořením 

mocné bariéry vede ke sníţení rychlosti oxidace sulfidů. Bariéry lze vytvářet z cementu 

s vysokým obsahem ţeleza, křemene, kalcitu nebo sádrovce. V tabulce č. 14 je uveden 

přehled jednotlivých technologií pouţívaných k eliminaci AMD, včetně jejich účinnosti 

pro odstranění uvolňovaných těţkých kovů H
+
 iontů. 
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Tabulka 14: Porovnání účinnosti snižování vyluhování AMD a těžkých kovů různými technologie [2] 

Technologie Sníţení vyluhování těţkých 

kovů
1
   /%/ 

Sníţení vyluhování H
+
 

iontů /%/ 

Enkapsulace SiO2 94 98 

Bitumen 93 96 

Baktericidní přípravky 81 70 

Fosfáty 69 72 

Vápenec 48 68 

Vápno 33 48 

Jílová bariéra 44 31 

Pozn.: 1Platí pro Fe, Cu, Zn, Cd, Mn, Ag, Co a Ni 

 

Během vlastního budování násypu je nutné provádění rovnoměrného hutnění 

odvalového materiálu po jednotlivých vrstvách pro zvýšení jeho nepropustnosti, stability   

a pro sníţení účinku nestejnoměrného sedání.     

    

Výsledky zkoušek prokázaly agresivitu podzemních i povrchových vod a výluhů 

z odvalového materiálu na betonové, ţelezobetonové a ocelové konstrukce. Vzhledem 

k vysokým hodnotám síranů, konduktivity a CO2 agres. podle Hayera a hodnotě pH. Proto je 

důleţité při projektování stavebních konstrukcí navrhovat vhodné prvky primární ochrany 

(např. technologie výroby betonu, druh výztuţe apod.). Eventuálně kombinace primární     

a sekundární ochrany (např. povlaky, hmoty pro ochrannou úpravu povrchu atd.) 

konstrukcí korozivními účinky v souladu s normou ST SEW 2441 – 80.    

 

Důleţité je zdůraznit, ţe výběr místa pro pouţití hlušinové sypaniny, geologická 

stavba a hydrologické poměry nejbliţšího okolí a také samotné technické řešení tělesa 

ovlivňují riziko kontaminace podzemních vod. 
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Obrázek 7: Schematický řez násypem dálnice [10] 
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11. Závěr 

   

 V české republice je největší produkce uhelné hlušiny soustředěna na Ostravsko. 

Společnost i sám jedinec by měli vyvíjet snahu na zlepšení ţivotního prostředí a eliminovat 

dopady zastaralých průmyslových technologií a vyuţitím ekologické zátěţe druhotných 

surovin, tímto přispějí k jeho zlepšení. 

  Silniční stavitelství na území Moravskoslezského kraje je vnímáno především jako 

výstavba dálnice D47.  Upotřebení hlušinového kameniva do vlastního tělesa násypu 

dálnice představuje moţnost racionálního nakládání s velkým objemem této druhotné 

suroviny. Pouţití hlušiny se jeví i z ekonomického hlediska jako velice hospodárné. Cena 

hlušiny z  černouhelných dolů je poloviční oproti přírodnímu těţenému kamenivu. 

Představuje moţnost odvrácení znehodnocení rázu krajiny ukládáním hlušinového 

kameniva na odvaly, sníţením úniku škodlivých emisí z endogenního poţáru odvalu          

a oddálení otevírání nových loţisek pro těţbu přírodního kameniva.  

 Snadná dostupnost, jednoduchá manipulace při transportu a moţnost překonávání 

delších vzdáleností po celém regionu pomocí ţelezniční dopravy, kdy je moţno vystavět 

ţelezniční vlečku v blízkosti staveniště dálnice, jsou dalšími pozitivními faktory pro 

odlehčení jiţ tak značně zatíţeného kraje kamionovou dopravou.  

 Pozitivně hodnotím spolupráci OKD a.s.  a  OKD Doprava  s  úpravnou Dolu 

Paskov, kdy vytříděná  hlušina  je  odváţená  pomocí  ţeleznice přímo ke stavbě tělesa 

dálnice  a není nadále deponována na  odvale. Tímto sniţují riziko znehodnocení tohoto 

vypraného materiálu různými cizorodými částicemi (např. guma, ocel, umělé hmoty). To 

přispívá k finanční i časové úspoře při přetřídění nehomogenních materiálu z odvalu od 

obsahu cizorodých částic 

 Od roku 2006, kdy vešla v platnost  TP 176, dochází k sjednocení našich předpisů 

s předpisy států Evropské unie. Hodnotícím kritériem jiţ není pro pouţití uhelné hlušinové 

sypaniny obsah spalitelných látek. Náchylnost hlušinového materiálu k samovznícení 

spadá do kategorie málo náchylných materiálů k samovznícení při pouţití v reálných 

výškách uloţení a reálných klimatických podmínkách.     
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Normy a legislativa 

 

BS 6543 (1985) : Use of industrial by product and waste materials in building and civil 

engineering 

ČSN 44 1315 Skladování tuhých paliv 

ČSN 44 1351 Tuhá paliva 

ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické poţadavky 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN ISO 9690, 73 1215 Klasifikace podmínek agresivního prostředí působícího na beton a 

ţelezobetonové konstrukce, 1987 

Department of Transport (1998) : Manual of contract documents for highway works, 

volume 1 specification for highway works 

Směrnice prou vyuţití hlušin v inţenýrském stavitelství (1980) 

TL WB – StB95 Technické dodací podmínky pro pranou důlní hlušinu z dobývání černého 

uhlí při pouţití jako stavební materiál v silničních a zemních stavbách 

TP 176 Technické podmínky – Navrhování vozovek pozemních komunikací. – MDS ČR, 

2006 

TP 93 Technické podmínky – Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s vyuţitím 

popílků a popelů. – MDS ČR, 1997 

TP 94 Technické podmínky – Zlepšení zemin. - MDS ČR, 1997 

Vyhláška č. 76/1991 Sb. O poţadavcích na omezování z radonu a dalších přírodních 

radionuklidů, která byla v roce 1997 nahrazena atomovým zákonem č. 19/1997 v Sb., který 

byl rozšířen vyhláškou 307/2002 Sb. O radiační ochraně  
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Použité zkratky 

 

 

AMD – produkce kyselých vod z hlušin, odkališť a důlních děl 

ČSN – československá státní norma 

HALDEX – technologie získávání zbytkového uhlí z hlušinové sypaniny 

ISO – mezinárodní organizace pro normalizaci 

OKD – Ostravsko-karvinské doly a.s. 

OKR – Ostravsko-karvinský revír (hospodářské označení ČHP) 

pH – kyselost/zásaditost 

 

 

 


