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Anotace 

Bakalářská práce je věnována problematice nakládání s těţebními odpady. Zabývá se 

základními legislativními principy stanovené Evropským společenstvím a způsobem a formou 

přijetí těchto principů do českého zákonodárství. Zároveň se tato bakalářská práce zabývá 

charakteristikou těţebních odpadů, zpracováním a následným vyţitím odpadů z různých 

těţařských odvětví. Zejména z těţby a úpravy uhlí, písku a kamene.  

Klíčová slova:  

těţební odpad, vhodné způsoby nakládání s těţebním odpadem 

 

Annotation 

Thesis is devoted to the issue of the management of extractive waste. It deals with 

the basic legislative principles laid down by the European Community and in the manner 

and form of the adoption of these principles to the Czech legislation. At the same time, this 

thesis deals with the characteristics of the extractive waste, processing, and then features of 

waste from various těţařských industry. In particular, from the extraction and modification 

of coal, sand and stone. 
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1 ÚVOD  

V úvodu mé bakalářské práce je uveden historický vývoj státních báňských úřadů 

coby nejstarších historicky doloţených státních orgánů na území České republiky společně 

s vývojem báňské legislativy. 

Velmi zásadní částí bakalářské práce je popis základních legislativních principů 

stanovených Evropským společenstvím a způsobem a formou přijetí těchto principů do 

českého zákonodárství. V poslední době je patrná snaha všech zúčastněných orgánů státní 

správy o legislativní nastavení jasných pravidel při nakládání s těţebními odpady. 

Především předcházení jejich vzniku, účelné a efektivní vyuţití těţebních opadů a 

zamezení tak neţádoucímu vlivu na ţivotní prostředí, popřípadě výrazné omezení 

existujících rizik na nejmenší moţnou míru. 

Cílem bakalářské práce je popis vzniku těţebních odpadů, proč a kde vznikají. Dále 

navazuje rozdělení, sumarizace a grafické znázornění produkce odpadů pocházejících 

z těţby uhlí a rud a následné úpravy těchto surovin. Dalším cílem je popis způsobů 

nakládání s jednotlivými těţebními odpady. 

Dále jsou uvedeny konkrétní příklady nakládání s těţebními odpady v podmínkách 

reálné těţební praxe ve společnostech Best Polerady a.s. a v zahraničí. 
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2 LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V TĚŢEBNÍM 

PRŮMYSLU 

2.1.1 Historie státních báňských orgánů 

Na území české republiky je Státní báňská správa nejstarším historicky doloţeným 

státním orgánem. Podle smlouvy "narovnání o hory a kovy", kterou uzavřel v roce 1534 

Ferdinand I. se stavy, patřilo ke stěţejním zásadám rozdělení horních orgánů na orgány 

ústřední (mincmistr a mincovní úředníci) podřízené králi, orgány společné pro krále i 

vrchnost (desátník a přepalovač) a ostatní orgány (rychtář a příseţní), které byly podřízeny 

pouze vrchnosti. Králi však příslušel výkon dozoru nad všemi doly, a to prostřednictvím 

nejvyššího mincmistra. 

V roce 1548 vydal Ferdinand I. pro Jáchymov nový královský horní řád, který 

vycházel ze systematiky Ius regale montanorum Václava II z roku 1300. Nejvyšším 

horním orgánem v něm byl ustanoven královský horní hejtman, který společně s ostatními 

horními orgány byl podřízen královské komoře. Rovněţ tak i horní soud podléhal 

královskému hornímu hejtmanu, který byl odvolací stolicí soudu a z jeho rozhodnutí bylo 

moţno se odvolat pouze ke králi. 

Tvorba moderní organizace báňských úřadů byla zahájena vydáním obecného 

horního zákona z roku 1854, který obsahoval ve 12. dílu některá základní ustanovení, která 

se týkala působnosti báňských úřadů (Dvanáctý díl: O vrchním dozoru báňských úřadů na 

hory a o řízení při něm). Na základě tohoto zákona byl vydán 21. července 1871 pod č. 77 

říšského zákoníku zákon o zřízení a působnosti báňských úřadů. Zákon upravoval práva a 

povinnosti báňských hejtmanství. V letech 1919 a 1928 byly vydány zákony nové, ale ty 

upravovaly pouze územní působnost, organizační strukturu ponechávaly. 

Další úprava organizační struktury státní báňské zprávy byla provedena v roce 

1954 vydáním vládního nařízení o organizaci státní báňské správy. Toto vládní nařízení 

zrušilo báňská hejtmanství v Praze a Brně a revírní báňské úřady byly přeměněny na 

obvodní báňské úřady. Státní báňská správa byla řízena Ústředním báňským úřadem 

v Praze a státní báňskou správu vykonávaly Obvodní báňské úřady v Praze, Kladně, Plzni, 

Kutné Hoře, Karlových Varech, Teplicích, Brně, Ostravě, Banské Bystrici, Košicích, 

Spišské Nové Vsi a Bratislavě.  
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V červenci 1957 byl vydán nový horní zákon č. 41/1957 ze dne 5. července 1957, o 

vyuţití nerostného bohatství (horní zákon). Zákon stanovil, ţe vrchní dozor na dodrţování 

horních předpisů vykonává státní báňská správa. Na základě vládního usnesení ze dne 22. 

prosince 1957 č. 1268 byl vyhláškou předsedy Ústředního báňského úřadu č. 259 vyhlášen 

statut státní báňské správy, který rovněţ upravil organizaci a působnost státní báňské 

správy, zejména pak podrobně vymezil působnost obvodních báňských úřadů a Ústředního 

báňského úřadu. 

V následujících letech došlo k postupnému rozšiřování pravomocí orgánů SBS. Po 

roce 1968 došlo k rozdělení státní báňské správy na Český báňský úřad se sídlem v Praze s 

působností pro Českou republiku a Slovenský báňský úřad v Bratislavě s působností pro 

Slovenskou republiku. 

V roce 1972 byla zákonem České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o 

rozšíření dozoru státní báňské správy upravena organizace státní báňské správy v České 

socialistické republice. Státní báňskou správu podle tohoto zákona vykonávaly Český 

báňský úřad jako ústřední orgán státní správy a devět obvodních báňských úřadů sídlem v 

Mostě, Plzni, Sokolově, Kladně, Trutnově, Brně, Ostravě, Příbrami a Liberci. [1] 

 

2.1.2 Důsledky těžby a zpracování nerostných surovin 

Těţba nerostných surovin a vyuţívání litosférických zdrojů znamená vţdy 

významný zásah do geologických poměrů území. Těţbou jsou přitom ohroţena jednak 

loţiska sama, jednak přírodní prostředí. Těţba způsobuje úbytek půdního fondu, likvidaci 

vegetačního krytu, poškození zemědělského, lesního a vodního hospodářství, likvidaci 

sídlišť, zhoršení ekologických podmínek, vytváření antropogenního georeliéfu. Současná 

těţba nerostných surovin na celém světě je odhadována na 30 miliard tun ročně (to 

odpovídá asi 7 tunám na jednoho člověka, údaje z ČR jsou obdobné). Hlavními projevy 

ovlivnění geomorfologie těţbou jsou antropogenní pohyby způsobené poddolováním, dále 

změny georeliéfu (montánní formy), ovlivnění krajiny těţbou a odpadem (skrývky, haldy, 

úpravnický odpad), znečištění úpravnickými procesy, havárie lomových svahů 

a indukované otřesy. Souborné vyhodnocení vlivu opuštěných důlních děl (hlavně po těţbě 

stavebních materiálů, rud, uhlí, uranu) na ţivotní prostředí ČR. Následky těţby dnes jen 

v menším rozsahu zahlazují autoregulační síly přírody, bez velkého přispění člověka. 

Z tohoto hlediska je třeba, aby se do systému kalkulace hrubého domácího produktu 
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promítlo i ekologické vypořádání za vyuţití litosférického zdroje. Většinu nerostných 

surovin lze povaţovat za neobnovitelné zdroje (i kdyţ většinou vznikají i v současnosti, 

ovšem stejně pomalu jako v geologické minulosti). Negativní dopad těţby je také ve 

vlivech na hydrosféru a atmosféru. Dochází zejména ke změnám hladiny podzemních vod 

a v jejich důsledku k degradaci a destrukci půdních profilů a ke znečištění povrchových 

i podzemních vod. Báňské vody mají vesměs vysokou mineralizaci a pH 2 – 4,5. [2] 

 

2.1.3 Vývoj legislativy těžebního průmyslu na území v ČR 

Od doby přijetí smlouvy „o narovnání o hory a kovy“ byla zaznamenána snaha 

sjednotit různorodé horní zákony platící na území Čech a Moravy. Tyto snahy však nikdy 

nebyly úspěšné. Vývoj nové horní legislativy je spojen teprve s rozvojem hornictví jako 

moderního průmyslového odvětví. 

Základem tohoto vývoje byl Obecný horní zákon z roku 1854, i kdyţ s řadou změn, 

způsobenou zejména změnami v národním hospodářství, platil aţ do roku 1957. V tomto 

roce byl vydán nový horní zákon, zákon č. 41/1957 Sb., o vyuţití nerostného bohatství. 

Hlavním účelem tohoto zákona bylo zajistit co největší a současně nejhospodárnější 

vyuţití loţisek nerostů pro tehdejší průmyslovou výrobu a výstavbu. Zákon č. 41/1957 Sb., 

o vyuţití nerostného bohatství mimo jiné, ukládá organizacím provádějící těţební činnost, 

povinnost rekultivace půdy. Rekultivace půdy je ve smyslu tohoto zákona, obnovení 

výnosnosti lesní a zemědělské půdy narušené těţbou a ozdravění krajiny pomocí terénních 

úprav, které umoţňují další následné obdělávání.[2] 

Dalším posunem ve vývoji legislativy těţebního průmyslu bylo vydání zákona 

České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy. 

Kromě jiţ zmíněné úpravy organizace státní báňské správy byl, tímto zákonem, rozšířen i 

dozor státní báňské správy na racionální vyuţívání loţisek nerostů a činnosti, které po 

technické stránce odpovídaly pracem v hornictví. [3] 

 



Jaromír Chodl – Nakládání s těţebními odpady 

  11 

 

2.1.4 Současná legislativa těžebního průmyslu v ČR 

 

 horní zákon č. 44/89 Sb., ve znění zákonů č. 541/91 Sb., č. 10/93 Sb., č. 168/93 Sb., 

132/2000 Sb., 258/2000 Sb. a 366/2000 Sb. 

 zákon č. 61/88 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě  ve znění 

zákonů č. 542/91 Sb. a 169/93 Sb.,  

 vyhláška ČBÚ č. 104/88 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/93 Sb. a 434/2000 Sb. o 

hospodárném vyuţívání výhradních loţisek  

 zákon č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona 

10/1993 Sb., 98/99 Sb. 231/99 Sb. a 132/2000 Sb. a navazující prováděcí vyhláška 

MŢP č. 13/94 Sb., 

 zákon č. 289/95 Sb., o lesích ve znění zákonů 238/99 Sb., 67/2000 Sb. a 132/2000 Sb. 

a navazující prováděcí vyhláška MZe č. 77/96 Sb.,  

 zákon č. 17/92 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění zákona 123/98 Sb. 

 zákon č. 114/91 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (celkem 8 změn) 

 zákon č. 138/73 Sb., o vodách, ve znění zákona 114/95 Sb., 14/98 Sb. a 58/98 Sb. 

 zákon č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, resp. od roku 2002 

jeho novela č. 100/2001 Sb. 

Přijetím zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní 

zákon), byla rozšířena působnost státní báňské správy o úkoly spojené s ochranou 

nerostného bohatství při vyuţívání výhradních loţisek. Zejména vydobýt zásoby 

výhradních loţisek včetně průvodních nerostů s co nejmenšími ztrátami a bez znečištění. 

Dobývání pouze bohatých částí loţisek bylo zakázáno. Vhodně ukládat i průvodní nerosty 

dobývané společně s těţeným nerostem, které nebyly ihned vyuţívány a vést jejich 

evidenci. Vhodně ukládat hlušiny a skrývkové hmoty a podle moţností je účelně vyuţívat. 

Podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní 

zákon), je organizace provádějící těţební činnost, mimo jiné, zajistit sanaci všech pozemků 

dotčených těţbou a monitorování úloţného místa po ukončení jeho těţební činnosti. Za 

sanaci a rekultivaci je ve smyslu tohoto zákona povaţována komplexní úprava krajiny, 

odstranění škod na krajině a obnova územních struktur. 
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Pro moţnost realizace sanací a rekultivací po ukončení těţební činnosti je podle, 

horního zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, organizace 

povinna vytvářet rezervu finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů 

musí odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním. 

Sanace je nedílnou součástí plánu otvírky, přípravy a dobývání. V plánu otvírky, 

přípravy a dobývání musí být vyčísleny předpokládané náklady na vypořádání škod 

vzniklých v souvislosti s plánovanou činností a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků 

včetně návrhu na výši a způsob vytvoření potřebné finanční rezervy. [4] 

Změnou ekonomických poměrů po roce 1989 a vydáním řady nových zákonů bylo 

nutno několikrát novelizován i horní zákon. V souvislosti s umoţněním podnikatelské 

činnosti fyzických i právnických osob v oblasti hornické činnosti, zejména pak při 

dobývání výhradních loţisek, byla orgánům státní báňské správy uloţena řada nových 

působností, zejména v oblasti vybírání úhrad za dobývací prostory a za vydobyté 

vyhrazené nerosty. [1] 

2.1.5 Současná legislativa odpadového hospodářství těžebního průmyslu 
v ČR 

Na základě vyhodnocení mimořádných událostí odkališť v Itálii, Švédsku nebo 

Rumunsku byla vydána směrnice EP a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těţebního 

průmyslu, která byla zavedena v ČR zákonem č. 157/2009 Sb. (dále jen zákon o nakládání 

s těţebním odpadem). 

Přijetím zákona o nakládání s těţebním odpadem č. 157/2009 Sb., bylo nutno 

provést řadu změn v horním zákoně. Došlo ke stanovení kompetencí Oblastních báňských 

úřadů (dále jen OBÚ) pro povolování staveb určených k ukládání těţebních odpadů, bylo 

zpřesněno ustanovení § 31 odst. 5 horního zákona (povinnosti a oprávnění organizace při 

dobývání výhradních loţisek) ve vazbě na monitorování. Dále bylo třeba novelizovat i 

vodní zákon a zákon o odpadech. K povolovaným činnostem podle vodního zákona se 

dostává i ukládání těţebního odpadu do povrchových vod, dále je to souhlas ke stavbám, 

k nimţ není třeba povolení podle vodního zákona a které mohou ovlivnit vodní poměry, 

coţ tedy budou úloţná místa – odkaliště. 

Nově byla do zákona o nakládání s těţebním odpadem začleněna i rašelina, která 

v ČR dosud nebyla povaţována za nerost, a povinnosti s ní spojené přechází podle § 17 
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odst. 1 písm. d) zákona na ministerstvo zemědělství, které bude schvalovat nakládání 

s rašelinou a jejími odpady. 

Z nově přijatých definic má pro nakládání s těţebními odpady zásadní význam 

definice hlušiny, za kterou se povaţují jenom hmoty vzniklé při úpravě nerostů a rašeliny. 

2.1.6 Hmoty nepodléhající zákonu o nakládání s těžebním odpadem 

Pro všechny provozovatele těţebních činností je velmi důleţité ustanovení § 1 odst. 

2 písm. f) zákona o nakládání s těţebním odpadem, podle kterého se tento zákon 

nevztahuje na hmoty, které jsou podle schválených plánů určeny pro sanační a rekultivační 

práce (nebo jsou jejich součástí) nebo pro zajištění nebo likvidaci důlních děl. V těchto 

případech se tedy o těţební odpad dle zákona o těţebních odpadech nejedná. 

Vzhledem k závěrům, v minulosti přijatým Evropským soudním dvorem, které 

vedly k vymezení pojmu „těţební odpad“, tedy ţe za odpady se nepovaţují takové hmoty, 

pro které je jednoznačné vyuţití, je tato jednoznačnost, v tomto případě, dána zakotvením 

vyuţití hmot do schválené dokumentace povolující danou činnost, závazná i pro ČR. 

Podle § 16 zákona o nakládání s těţebním odpadem je provozovatel, který z 

důvodů rekultivačních nebo stavebních prací vyplňuje zpětně těţebním odpadem vytěţené 

prostory vzniklé povrchovou nebo hlubinnou těţbou, je povinen přijmout vhodná opatření 

za účelem zajištění stability těţebního odpadu, předcházení znečištění půdy a povrchových 

a podzemních vod a zajištění monitorování těţebního odpadu a vytěţených prostor. 

Zákon o nakládání s těţebním odpadem č. 157/2009 Sb., se dále nevztahuje na 

skládky odpadů provozované podle vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zákon se dále nevtahuje na ukládání 

těţebních odpadů do podzemí, kde platí vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, 

zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění 

vyhlášky č. 300/2005 Sb. 

V § 12 odst. 1 zákona o nakládání s těţebním odpadem je věnována velká 

pozornost zhoršování jakosti podzemních i povrchových vod, zejména kde jsou stanoveny 

povinnosti týkající se průsaků, emisí a kvality vypouštěných vod. Voda, která je spojená 

s těţební činností a je zpět vtlačována, není povaţována za těţební odpad. 
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Odpady z těţby a úpravy radioaktivních nerostů ukládaných na odvaly a odkaliště 

jsou řešeny předpisy o jaderné bezpečnosti v gesci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

a jsou tak vyjmuty z působnosti zákona o nakládání s těţebním odpadem. Tento zákon se 

dále nevztahuje na odpady, které nemají původ v horninovém masivu.[16] 

2.1.7 Změna vedení dokumentace dle zákona o nakládání s těžebním 
odpadem 

Zákon přináší změny i ve vedení dokumentace. Novou součástí provozní 

dokumentace je plán pro nakládání s těţebním odpadem podle § 5 zákona. Dalšími 

dokumenty jsou záznamy o monitorování a kontrolách podle § 6 odst. 3 písm. c) zákona, 

které musí být vedeny po stanovenou dobu a zpráva o celkovém vyhodnocení úloţného 

místa. Podle § 10 odst. 1 zákona je součástí zprávy ţádost o ukončení a musí obsahovat 

písemné a grafické informace o výsledcích monitorování a o provozu úloţného místa za 

celé sledované období od zahájení jeho provozu k datu zpracování zprávy. Odvaly a 

odkaliště jsou v zákoně označeny jako úloţná místa. 

Dalšími dokumenty jsou havarijní plány. Vnitřní havarijní plán odpovídá jiţ 

zavedenému havarijnímu plánu např. podle § 18 vyhlášky č. 51/1989 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 298/2005 Sb. Vnější havarijní plán bude vypracovávat z podkladů 

provozovatele krajský úřad podle § 14 odst. 4 a § 17 odst. 6 zákona. 

V případě ţe na úloţném místě jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky, 

nebo chemické přípravky, podle zvláštního právního předpisu, postupuje se při zpracování 

havarijního plánu podle tohoto zvláštního právního předpisu, kterým můţe být např. 

vyhláška č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a náleţitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 

jejich škodlivých následků.[9] 

2.1.8 Zařazení úložných míst do kategorií 

Všechny těţební odpady musí mít vyhodnoceny vlastnosti z důvodů kategorizace 

úloţných míst (§ 4 zákona). O zařazení do kategorie I nebo II rozhoduje příslušný obvodní 

báňský úřad. 

Obvodní báňský úřad zařazuje úloţná místa na základě ţádosti provozovatele 

těţební činnosti. Ţádost musí, mimo jiné, obsahovat i hodnocení rizik, které úloţné místo 

pro okolí můţe představovat, neboť limitem pro zařazení úloţného místa do kategorie I je 
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moţnost vzniku závaţné nehody způsobené selháním opatření vzniklým narušením 

konstrukce úloţného místa nebo chybnou manipulací s úloţným místem, při nichţ došlo k 

nezanedbatelnému potenciálnímu riziku ohroţení ţivota, anebo váţnému nebezpečí pro 

lidské zdraví, anebo váţnému ohroţení ţivotního prostředí nebo ekologické újmě či její 

bezprostřední hrozbě. 

Provozovatel tedy nemusí řešit zařazení úloţného místa do kategorie, vypracování 

plánu pro nakládání s těţebním odpadem, vypracování postupu pro pravidelné 

monitorování a kontrolu úloţného místa v průběhu jeho provozu a po jeho ukončení, 

monitorování a kontrole úloţného místa podle stanoveného postupu, ustanovení odborně 

způsobilé osoby, která odpovídá za bezpečné a odborné řízení a provoz úloţného místa, 

povolení provozu, změny vydaného povolení provozu úloţného místa, ukončení provozu a 

pravidelného monitoringu po ukončení provozu a dále téţ rezervu finančních prostředků, 

prevenci závaţných nehod a havarijní plán. OBÚ obdrţely informace od provozovatelů 

úloţných míst, kdy pouze na třech místech bude dokončena sanace a rekultivace do konce 

roku 2010[11][21]. 

2.1.9 Tvorba a čerpání rezerv finančních prostředků 

Aby mohly být po ukončení provozu provedeny sanace a rekultivace, musí být na 

ně vytvořeny finanční prostředky. Povinnost jejich tvorby v souladu se směrnicí 

č. 428/2009 Sb. ukládá § 13 zákona s tím, ţe se ustanovení pro tvorbu rezervy podle 

horního zákona pouţijí obdobně. Výši rezervy finančních prostředků provozovatel se 

souhlasem OBÚ upraví jednou za 5 let tak, aby byla v souladu s potřebou sanačních 

a rekultivačních prací, které je nutno provést na území zasaţeném provozem úloţného 

místa, jak je popsáno v plánu a poţadováno v povolení provozu úloţného místa. Tato 

rezerva finančních prostředků nesmí být pouţita v rozporu s účelem, pro který byla 

vytvořena. Při výpočtu výše rezervy finanční prostředků, se musí zohlednit pravděpodobný 

vliv úloţného místa na ţivotní prostředí, platná legislativa pro ţivotní prostředí, zejména 

pokud se týká kvality půdy, vod a vypouštěných znečišťujících látek, rozsah případných 

technických opatření přijatých během provozu a po ukončení provozu, včetně sanace a 

rekultivace, případných opatření týkajících se obnovení biodiversity a rozsah monitoringu, 

zpracované nestrannou, nezávislou a odborně způsobilou osobou, časový plán plnění 

jednotlivých opatření a výše finančních nákladů potřebných na přijatá opatření posouzené 

způsobilou osobou. 
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Velmi úzká spolupráce orgánů ochrany přírody, zejména s těţebními organizacemi 

při posuzování moţných vlivů povrchového dobývání na ţivotní prostředí, proto je 

nezbytné pro efektivní řešení této problematiky, jak z hlediska provádění hospodárného 

dobývání loţisek nerostných surovin povrchovým způsobem, ochrany přírody k odstranění 

často jednostranných řešení. Vlivem povrchového dobývání na ţivotní prostředí, je v této 

souvislosti i velikost zásahu do přírody a krajiny dán především báňsko-technickými 

podmínkami loţiska a z nich vyplývající způsoby a rozsahy těţby, k čemuţ je nutno při 

stanovení podmínek ochrany vţdy brát na zřetel jejich důleţitost. Velmi zřetelné a 

markantní rozdíly jsou především dány v působení negativních vlivů při povrchovém 

dobývání, při těţbě z vody v českých a moravských štěrkovnách, při dobývání v 

kamenolomech a při provádění dobývacích prací v pískovnách a hliništích. 

 

2.1.10 Zahlazování těžební činnosti 

Zákon o nakládání s těţebním odpadem č. 157/2009 Sb., kromě úloţných míst řeší 

v § 16 i situace, které se týkají zahlazování hornické činnosti, kdy jsou vytěţené prostory 

při rekultivačních nebo stavebních pracích vyplňovány zpětně těţebním odpadem. 

Provozovatel přitom musí zajistit stabilitu těţebního odpadu, předcházet znečištění půdy a 

vod a zajistit monitorování. [6] 

Úloţiště těţebních odpadů mající závaţný nepříznivý vliv na ţivotní prostředí je 

v České republice mnoho. Proto nelze náklady na provedení monitoringu úloţných míst 

těţebních odpadů odhadnout. Česká geologická sluţba-Geofond zpracovává Databázi hald, 

a Databázi deponií po těţbě a úpravě nerostných surovin. Údaje o těchto úloţných místech 

tvoří registr, který zveřejňuje MŢP společně s ČBÚ.  

Pro vytvoření registru je v kaţdé lokalitě nutno provést vrty v okolí objektu, 

rozbory, hodnocení objektu z hlediska rizik a technicko - administrativní práce. Následovat 

musí samotná realizace úpravy úloţných míst, aby bylo minimalizováno riziko, které pro 

svoje okolí představují.  Na úhradu nákladů jsou vyuţívány finanční prostředky z úhrad za 

vydobyté nerosty, které jsou podle horního zákona ve výši 25 % odváděny do státního 

rozpočtu na odstranění škod způsobených dobýváním.  
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3 ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S TĚŢEBNÍM ODPADEM 

3.1.1 Rozdělení těžebních odpadů  

Těţba nerostných surovin s sebou přináší degradaci okolní krajiny. Ţivotní 

prostředí v blízkosti těţební lokality je zatěţováno produkcí těţebních odpadů. Těţební 

odpady je moţno rozdělit na tuhé, kapalné a plynné. 

Tuhé těţební odpady jsou produkovány v kusovité, nebo prachové formě. 

Produkování těchto tuhých odpadů negativně ovlivňuje okolní krajinu především tvorbou 

odvalů z hlušin a sekundárních doprovodných nerostů. 

Kapalné odpady z těţby nerostných surovin svou přítomností v okolní krajině 

zasahují do přirozených chemických, fyzikálních a biologických pochodů v těţební 

lokalitě. 

Plynné odpady z těţební činnosti ve formě imisí ovlivňují ovzduší, půdu, vodu i 

ţivé organizmy. Vzhledem ke způsobu transportu plynných odpadů z těţební činnosti, 

mohou negativně ovlivňovat podstatně rozsáhlejší území neţ odpady ve formě kapalné, 

nebo tuhé. 

3.1.2 Vznik těžebních odpadů 

Lomovým i důlním způsobem je těţeno mnoho druhů uţitkových surovin pro 

potřeby našeho hospodářství. Lomové a důlní hornictví jsou činnosti, při kterých jsou 

dobývány uţitkové nerosty spolu s nevyhrazenými nerosty a surovinami dle zákona č. 

44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horního zákona). 

Odpady při těţbě nerostů vznikají od geologického průzkumu aţ po jeho následnou 

úpravu. 

V první řadě vznikají odpady z geologického průzkumu. Odpady z geologického 

průzkumu jsou buď pouţity na rekultivace, nebo jsou ukládány na odvaly a výsypky. Jedná 

se zejména o dřeviny, skrývku, hlušinu a kamenivo. 
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Obrázek 1: Výsypka těţební společnosti [17] 

 

Dalšími odpady z těţební činnosti jsou odpady vznikající při otvírkových a 

přípravných pracích. Jedná se o skrývkové hmoty, které jsou ukládány na výsypkách. Dále 

se jedná o hlušiny, které jsou vyuţívány například ve stavebnictví, při rekultivacích, nebo 

jsou ukládány na odvaly. Na odvalech jsou buď uloţeny trvale, nebo jen dočasně s 

moţným budoucím vyuţitím. Mnoţství odpadů vzniklých při otvírkových a přípravných 

pracích je oproti geologickému průzkumu nesrovnatelně větší. 

Další odpady vznikají při úpravě nerostů. Odpadní materiál z úpraven nerostů jsou 

zejména hlušiny a kaly. Kaly se ukládají na odkaliště, kde jsou uloţeny trvale nebo 

dočasně a jsou znovu zpracovány. [11] 
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Grafické znázornění vzniku odpadů z těţební činnosti a následné úpravy nerostů je 

uvedeno v obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2: Vznik těžebních odpadů (převzato a upraveno z [10]) 

 

3.1.3 Odpady vzniklé těžbou a následnou úpravou hnědého uhlí 

V současné době je hnědé uhlí těţeno v oblasti severních Čech ve dvou 

hnědouhelných pánvích. Na úpatí Krušných hor v Severočeské hnědouhelné pánvi. 

Severočeská hnědouhelná pánev (dále jen SHP) s e rozkládá od Kadaně přes Chomutov, 

Most, Bílinu aţ k Ústí nad Labem. Dále je hnědé uhlí těţeno severně od Sokolova 

v Sokolovské pánvi  

Loţiska hnědého uhlí jsou ve značné míře dobývána v lomech. Odpady vznikají ve 

všech etapách těţebních činností. Od geologického průzkumu, přes otvírku, samotnou 

těţbu aţ po ukončení těţební činnosti. 

Následná úprava hnědého uhlí má za úkol zvýšit koncentraci uţitkové sloţky. 

Rozdruţováním dochází k oddělení neţádoucích sloţek od těţené uţitkové sloţky. 

Tříděním jsou oddělována zrna nevhodná pro další zpracování, nebo je upravována zrnitost 

uhlí k dalšímu zpracování. 
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Při technologických procesech úpravy uhlí, těţko suspenzním rozdruţováním, 

odprašováním, tříděním a drcením vznikají odpady především ve formě kalů. 

Teprve po odstranění pokryvného materiálu, který se nazývá skrývka, můţe být 

těţen uţitkový nerost. Skrývka je vrstva zemin a hornin pokrývajících uţitkový 

nerost.[12]. 

Skrývka je přemísťována na výsypky či odvaly. Tato úloţiště jsou tělesa, která 

vznikají postupným sypáním jednotlivých vrstev materiálu. Výška jednotlivých vrstev i 

celé výsypky (odvalu) závisí na mechanických, fyzikálně-chemických, technologických 

vlastnostech hornin, úklonu původního podloţí a způsobu zakládání. 

Největší objem hmot, je ukládán v hnědouhelných lomech. Státní báňská správa 

stanovuje místa pro ukládání těţebních odpadů přímo v dobývacím prostoru. Po vytěţení 

části uţitkového nerostu vzniká na dně lomu uvolněný prostor, který je následně vyuţit pro 

zaloţení vnitřní výsypky. Do doby zahájení provozu vnitřní výsypky jsou hmoty ukládaly 

na výsypce vnější. Vnější výsypka je vně lomu, buď v prostoru jiného vytěţeného lomu, 

nebo na terénu v okolí vlastního lomu (převýšená výsypka). Společnosti provozující 

těţební činnosti mají snahu ukládat co nejvíce vytěţených hmot uvnitř lomu. Ukládání 

hmot na vnitřní výsypku výrazně sniţuje náklady na sanační a rekultivační práce.  

V uhelných lomech mohou vznikat problémy s odpady, které obsahují zbytky uhlí a 

jsou ukládány na výsypku. Jedná se o uhlí, které svou kvalitou a vlastnostmi neodpovídá 

těţenému s například nízkou výhřevností, nebo s vysokým obsahem síry. Dále jsou zbytky 

uhlí obsaţeny v materiálu z hlavy a paty sloje. Všechny tyto těţební odpady s různým 

podílem uhlí je nutno ukládat na vnitřní výsypku, a v co nejkratší době je překrýt inertními 

materiály. Překrytí je nutné pro zamezení moţnosti poţárů výsypky.  

Prostory po těţbě uhlí povrchovým způsobem představují v současné době 

nejvýznamnější místo pro ukládání odpadů průmyslových i komunálních. Největší objem 

průmyslových odpadů, které jsou ukládány do dolů Severočeské hnědouhelné pánve, 

představují zbytky z odsíření a popílek z výroby elektrické a tepelné energie. Ukládání 

komunálních odpadů do prostoru po těţbě hnědého uhlí vyţívají města Most, Litvínov a 

Bílina. 

V některé těţební lokalitě jsou spolu uţitkovým nerostem zdrojem doprovodných 

surovin. Doprovodné suroviny jsou obsaţeny v nadloţních, meziloţních nebo i podloţních 

vrstvách uţitkového nerostu. Jedná se o keramické a těsnící jíly, cihlářské hlíny, kaolíny, 
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bentonity, písky a štěrky. Pokud se tyto doprovodné suroviny vyskytují v dostatečném 

mnoţství, jsou selektivně těţeny pro moţnost dalšího vyuţití. 

V některých těţebních lokalitách se selektivně těţí oxihumolity (nazývané také 

jako kapucíny). Oxihumolity jsou zemitá uhlí, která se vyskytují ve mělkých výhozech 

sloje. Jsou vyuţívány k výrobě karbohnojiv pro rekultivační práce, barviv a huminových 

kyselin. 

Při těţbě hnědého uhlí vzniká důlní voda. Důlní vodou je označována veškerá voda, 

která se nachází v prostoru vlastního lomu, tedy na řezech uţitkového nerostu, 

skrývkových řezech, na dně lomu, na výsypkách a odvalech. Za důlní vodu je povaţována 

aţ do místa výtoku do místního vodoteče. Důlní voda můţe obsahovat velké mnoţství 

ţeleza, manganu, síry uhelného prachu, jílovitých částic a další neţádoucí materiály. 

Úpravou hnědého uhlí vznikají odpady ve formě kalů. Jedná se o odpadní kaly 

vznikající při procesech těţkosuspenzního rozdruţování, drcení, a třídění. Tyto kaly jsou 

ukládány na odkalištích [13]. 

 

Obrázek 3: Těžba hnědého uhlí (převzato a upraveno[17]) 

 

3.1.4 Odpady vzniklé těžbou a následnou úpravou černého uhlí 

Černé uhlí je v současné době dobýváno v hlubinných dolech Ostravsko – 

karvinského revíru. Podobně jako v případě těţby hnědého uhlí, vznikají odpady z těţby 

černého uhlí ve všech fázích těţby, při geologickém průzkumu, přípravných a otvírkových 

pracech a při údrţbě důlních děl. 

Odpady z těţby černého uhlí tvoří důlní kámen a odvalové hlušiny. Důlní kámen je 

netříděné kamenivo bez definované zrnitosti, které je vytěţeno jako průvodní hornina. 

Odvalové hlušiny jsou úpravárenské hlušiny a důlní kámen, které jsou ukládány na odvaly. 
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Odpady vznikající při z následné úpravy černého uhlí jsou výpěrky z hrubého a 

jemného rozdruţování a flotační hlušiny. Tyto materiály jsou znečištěny zbytky těţkých 

kapalin a flotačních činidel. 

3.1.5 Odpady vzniklé těžbou rud 

Těţba rud v současné době v České republice prakticky neprobíhá. Z minulosti 

však zanechala menší odvaly či odpady z úpravárenství ve formě odkališť. V současnosti 

jsou lokality, ve kterých byly těţeny rudné nerosty rekultivovány. 

Vznik specifických těţebních odpadů přináší těţba uranu. Uran netvoří obvykle 

souvislá loţiska jako jiné kovy. V horninách je většinou rozptýlen a pro tuto vlastnost se 

dají jeho skutečné zásoby jen velmi těţko odhadnout. Uranové minerály jsou buď samy 

sloučeninami těţkých kovů a uranu nebo provázejí sloučeniny těţkých kovů. Uran se 

vyskytuje v rudách, které ho obsahují jen několik málo procent nebo desetin procenta. 

Loţiska s koncentracemi nad 1 % uranu se vyskytují jenom výjimečně, a to ještě v 

mnoţstvích nejvýše několika tisíc tun. Uranové rudy obsahují kromě uranu samotného i 

jiné radioaktivní látky z jeho rozpadové řady. Z důvodů nízkého obsahu uranu v rudě 

navazuje na vlastní těţbu nákladné zpracování za účelem jeho koncentrování. Vytěţená 

hornina obsahuje značné mnoţství balastní hlušiny, která se musí oddělit od vlastní rudy. 

Typické pro provozy těţby a zpracovávání uranu jsou tedy velké haldy odvalů, hlušiny a 

kalů po chemickém zpracování, v nichţ se nacházejí radioaktivní doprovodné látky uranu, 

jakoţ i nevytěţené zbytky uranu. 

Uranová ruda se zpravidla těţí hornickým způsobem. Tento způsob má za následek 

podstatná mnoţství odvalů. Ty se skládají z horniny, která jako krycí vrstva nebo 

mezivrstva obsahuje příliš málo uranu, aby bylo zajímavé ji zpracovat. Hornina ovšem 

přesto obsahuje tolik uranu a jeho radioaktivních produktů rozpadu, ţe přispívá k ohroţení 

ţivotního prostředí. Úpravny uranové rudy produkují chemickou sloučeninu obsahující 

uran – diuranát amonný. Tomu předchází pravidelně několikastupňová chemická přeměna 

uranu. Před chemickým zpracováním se musí uranová ruda nejdříve rozpojit. To se děje 

několikastupňově v drtičích a mlýnech. Tento proces produkuje samozřejmě odpady. V 

pevných odpadech se převáţně nachází výchozí materiál, protoţe obsah uranu činí jen 

několik desetin procenta v nejlepším případě několik procent. Odpad se ukládá na haldy 

nebo do kalojemů - obsahuje radioaktivní látky a těţké kovy. Vedle pevných odpadů se 

produkuje poměrně velké mnoţství odpadních vod. Tyto vody se vyznačují vysokou 
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solností a také obsah radioaktivních prvků je obvykle poměrně značný. Mnoţství odpadů z 

chemické úpravy lze s ohledem na technologii redukovat jen obtíţně. Z hald a kalojemů se 

mohou radioaktivní látky dostat do ţivotního prostředí třemi způsoby: 

- odvátým prachem 

- přes výrony radonu 

- jako rozpuštěné látky 

Jesenická loţiska na Hornobenešovsku, Rýmařovsku mají být po ukončení těţby 

skládky hlušiny i odpadů překryty rekultivačními porosty, v likvidaci jsou ve Zlatých 

Horách odkaliště s úpravárenským odpadem. Třebaţe tyto lokality představují větší 

plochy, jejich lokalizace v málo osídlené krajině, příp. v lesích prakticky nikoho 

neohroţuje. V likvidaci jsou i nádrţe podniku DIAMO Stráţ pod Ralskem spojené s těţbou 

uranu, zprostředkované riziko radioaktivity zde však reálně existuje (podzemní vody, 

Ploučnice) [22]. 

3.1.6 Množství těžebních odpadů vyprodukovaných v České republice 

 

Tabulka 1 Produkce těžebních odpadů v České republice v letech 2003 - 2009 (převzato a upraveno z [10]) 
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Obrázek 4: Produkce těžebních odpadů v ČR (převzato a upraveno z [3]) 

 

3.1.7 Nakládání s těžebními odpady 

Organizace zabývající se těţebními činnostmi spolu s orgány státní správy mají po 

přijetí zákona o nakládání s těţebním odpadem č. 157/2009 Sb., společný nástroj pro 

ochranu ţivotního prostředí a minimalizaci moţných rizik vyplývajících z těţební činnosti. 

Vliv na okolní ekosystémy je moţno v současné době posuzovat a hodnotit podle způsobu 

zahájení těţební činnosti, způsobu provozování těţební činnosti a podle způsobu ukončení 

těţební činnosti. Tyto činnosti je moţno řídit specifickými prvky a nároky dle konkrétní 

lokality [18]. 

Evropská komise povaţuje sekundární materiál vznikající při těţební činnosti za 

velmi důleţitý produkt pro systém dlouhodobé ochrany ţivotního prostředí. Při přípravě 

nové směrnice bylo ze strany evropských orgánů konstatováno, ţe materiály ukládané na 

odvaly, nebo odkaliště musí podléhat zvláštní legislativě. Do této zvláštní legislativy byla 

začleněna povinnost monitoringu pro těţební společnosti i veřejnou správu. Dle nové 
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legislativy je většina sekundárního a doprovodného materiálu inertního charakteru, a proto 

nepředstavuje ani v dlouhodobém horizontu ţádné nebezpečí pro ţivotní prostředí. 

Potenciální nebezpečí pro zdraví člověka nebo pro ţivotní prostředí můţe 

představovat dlouhodobé ukládání odpadů vznikajících při těţbě rud. Tyto odpady vzniklé 

těţbou rud, nebo jejich následnou úpravou, mohou obsahovat zbytky těţkých kovů. Proto 

je pozornost zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těţebním odpadem zaměřena 

především na těţební společnosti, které ve svých provozovnách ukládají těţební odpad 

dlouhodobě. 

V oblasti Karvinska, kde je těţba černého uhlí nejintenzivnější, se dlouhodobě 

hlušiny neukládají na odvaly, ale jsou v souladu Plánem sanací a rekultivací vyuţívány 

jako výplňový materiál pro rekultivační stavby a terénní úpravy, popřípadě jako 

technologický materiál pro vyuţití v dole. V těchto případech by to znamenalo, ţe odpady 

po těţbě a úpravě černého uhlí by měly spadat bez výjimky do působnosti zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech [18]. 

Po vyjmutí hlušin z reţimu odpadů je moţno hlušiny podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických poţadavcích na výrobky, vyuţívat na základě certifikátu a prohlášení o 

shodě jako surovinu pro další výrobu. Certifikáty jsou v pravidelných intervalech 

obnovovány akreditovanými laboratořemi. Také jednotlivé doly provádí pravidelné odběry 

vzorků hlušin, které podrobují analýzám a ty porovnávají s parametry uvedenými 

v certifikátu pro jednotlivý výrobek. 

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těţebním odpadem se váţe k několika 

právním předpisům, které se jiţ těţebních odpadů týkají, zejména zákona č. 44/1988 Sb., o 

ochraně vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti[19]. 
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Obrázek 5: Schéma postupu těžaře (převzato a upraveno z [19]) 

3.1.8 Způsoby nakládání s důlními vodami 

Sráţková a přítoková voda musí být odváděna systémem odvodňovacích příkopů 

do čerpacích jímek. Jsou to prostory vyhloubené pod povrch pracovních rovin a jsou 

situovány na nejniţších místech lomu. Voda z jímek je odčerpávána čerpacími stanicemi. 

Kaţdá důlní voda, ať sráţková či podzemní, je do jisté míry znečištěna, obzvláště vody, 

které přišly do styku s uhelnou slojí. Mohou v sobě obsahovat neţádoucí mnoţství ţeleza 

(pyritu, markazitu, sideritu a další), nadměrné mnoţství síranových iontů a i nerozpustné 

látky jako a, drobný písek, škváru, odplavené podsypové materiály. Taková voda je silně 

agresivní, s velice nízkým pH, zabarvena do ţlutohnědých, extrémně aţ do rudohnědých 

(obr. 4). Vody je nutno před vpuštěním do veřejných vodotečí (potok, řeka, nádrţe) 

upravit. K odloučení jílovitých a písčitých zrn dochází v sedimentačních jímkách. Kyselost 

vod čerpaných z lomu se eliminuje nebo sniţuje neutralizací (vápno a jiné alkalické 

chemikálie) v úpravně lomových důlních vod. Před odvodem (zaústěním) upravené vody 
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do místní veřejné vodoteče je nutno měřit mnoţství a kvalitu vody (průtokoměry a měřidly 

pH). [8] 

Jílové sedimenty Severočeské hnědouhelné pánve (SHP) i Sokolovského revíru 

mají charakter tzv. „geologické bariéry“ – termínu uplatňovanému v normě stanovující 

podmínky pro budování skládek odpadů. Rozdíl a zároveň výhoda území, hlavně SHP je v 

tom, ţe norma povaţuje za geologickou bariéru vrstvu nepropustné jílovité zeminy o 

mocnosti větší neţ 3 m. Na lomech je tato hodnota mnohonásobně, ale i řádově větší; 

jílovité sedimenty obsahují jílové minerály, které vytvářejí příznivé chemické a fyzikální 

prostředí pro sorpci některých škodlivin z výluhu, hlavně těţkých kovů. 

3.1.9 Těžební činnost společnosti Best Polerady a.s. 

Technologie těţby v Best Polerady a.s. je tak zvaná těţba z vody – to je plovoucí 

korečkový bagr s vynášením suroviny na deponii na břehu. Bagr je PKR 50 

s elektropohonem. Na vodě mají 3 plovoucí dopravníky, rovněţ elektropohon. 

Technologie úpravy je následující. Surovina je pasovým dopravníkem po naloţení 

kolovým nakladačem dopravena, na prvním třídiči se oddělí dvě frakce 0/8 a větší neţ 

8mm. První frakce jde do mezizásobníku, druhá jde přes odrazový drtič (typ MFL 50) na 

síto číslo 2 kde se opět dělí, na výše uvedené frakce a platí, ţe 0/8 jde do mezizásobníku a 

větší se vrací na drtič tak dlouho, aţ je vše podrcena na velikost zrna max. 8 mm. Z 

mezizásobníku jde frakce 0/8 do zařízení na odstranění uhlí – ALLJIG 2500 – a odtud na 

mokré třídiče, kde se 0/8 rozdělí na výsledné frakce 0/4 a 4/8, to jsou jediné frakce, které 

se ve výrobě pouţívají. 
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Obrázek 6: Těžba Best Polerady (převzato a upraveno [14]) 

Charakteristika vytěžené suroviny – je to říční štěrkopísek. Ročně se vytěţí cca 

130 000t, meziroční odchylky nejsou velké – vytěţený materiál neprodávají. Vytěţený a 

zpracovaný materiál je pouţíván výhradně pro vlastní potřebu. Materiál se zpětně 

neukládá, pouze se technologickou vodou vypouští do sedimentačních nádrţí, které jsou 

situovány ve vytěţeném území. Mnoţství je cca 0,003 % z vytěţeného materiálu. Voda s 

obsahem uhlí je vedena potrubím do sedimentačních nádrţí, nečerpá se, jde o gravitační 

ukládání. Pro vlastní ukládání jsou budovány jednotlivé bazény (nádrţe), které slouţí k 

postupné sedimentaci. Po zaplnění nádrţe je tato rekultivována zpět na ZPF. 

Těţební společnost Best Polerady a.s. těţební odpady neprodukuje, veškerý jinak 

nevyuţitý materiál vyuţívá pro potřeby technických rekultivací. [14] 

3.1.10 Příklady těžebních činností v zahraničí 

Těţební společnost v Číně 

Jednou těţební společností v Číně je společnost Developmant Co, je dceřinou 

společností dvou těţebních firem. China National Coal Corp a China National. Je zapojena 

v mezinárodním projektu hloubení šachet a důlní stavby. Provádějí kompletní projekty na 

klíč, od geologického průzkumu, energetiky, projektu výstavby, dodávky kompletního 

zařízení, montáţe a uvedení do provozu, řízení provozu těţby. China Coal jádrem 
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podnikání má produkci uhlí a jeho prodej, uhlí- průzkum metanu, projektování uhelných 

dolů a jejich výstavby. Dosud dodali těţebním společnostem 3000 sad systému Heavy- 

Duty, jedná se o zařízení na vytěţení uhlí a 70 000 těţebních strojů do Rakouska, Indie, 

Turecka, Ruska, Vietnamu, Bengálska a Spojených států. 

Jedna výstavba, skrývka je přemísťována na úloţiště – výsypky či odvaly, coţ jsou 

tělesa, která jsou budována jako sypanina v určitých vrstvách o výškách několika metrů aţ 

desítek metrů stupňovitě. Výška jednotlivých stupňů i celé výšky výsypky (odvalu) závisí 

na řadě kritérií: fyzikálně-chemických, mechanických, technologických vlastností hornin, 

úklonu podloţí výsypkového tělesa, charakteru zakládání a jeho technologii, mechanizaci 

atd. [15] 

 

Obrázek 7:  Pohled na lom s vrstvou skrývky, užitkového nerostu a výsypky (převzato a upraveno[15]) 

Těţební společnost v Indii 

V uhelné pánvi Limited je jedna z největších společností v zemi Coal India. Má 

osm dceřiných společností. Získal národní bezpečnostní ocenění od prezidenta Indie v roce 

2004, 2005 a 2006. V roce 2009-2010 vyprodukovala 108,01 milionů tun uhlí 

z povrchových a podzemních dolů. [16] 
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Obrázek 8::  Pohled na těžební kombajn v Coal India (převzato a upraveno[16]) 
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4 ZÁVĚR 

V současné době je nutností se věnovat bezezbytkovému vyuţití odpadových 

materiálů. Úspory energií a sniţování ekologických zátěţí je moţno dosáhnout důsledným 

vyuţíváním odpadních materiálů jako zdrojů pro další výrobu. Dále je třeba věnovat 

velkou pozornost rekultivaci území, které jsou zasaţeny těţební činností a následným 

zpracováním surovin.  

Kaţdá těţební činnost s sebou přináší velmi rozsáhlé zábory zemědělské a lesnické 

půdy. Dále dochází k vyuţívání dalších pozemků ke skládkování odpadů, dochází ke 

znečištění vodních toků a ovzduší. Těţební činnosti také ovlivňují i floru a faunu v okolí 

těţebních závodů. Pro minimalizaci negativních dopadů těţební činnosti je nutnost 

zasaţená území vhodným způsobem rekultivovat a navracet zpět do zemědělského půdního 

fondu. 
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