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Abstrakt: 
 
Předmětem této práce bylo vytipovat z průmyslových odpadů směs vhodnou 
k využití při technických rekultivacích. Jednalo se o odpady z průmyslu 
hutnického, energetického a chemického. Z těchto průmyslových výrob byl vybrán 
vždy jeden „vzorový“ odpad. Vzhledem ke specifickým požadavkům kladených na 
fyzikální i chemické vlastnosti rekultivačních materiálů, bylo v laboratoři OKD, 
Dopravy, a.s. v Ostravě – Zárubku namícháno celkem 41 vzorků směsí 
z empiricky vybraných odpadů. Z toho 34 vzorky obsahovaly záměsovou vodu, 7 
vzorků bylo mícháno bez této vody.  
Vzhledem k předpokladu problematického míchání směsí se záměsovou vodou 
přímo v terénu, byly dále zkoumány směsi bez této vody. Na základě tlakové 
zkoušky, provedené v laboratoři pomocí válečku byly vybrány 4 vzorky, jejichž 
fyzikální vlastnosti byly dále ověřovány v poloprovozní zkoušce. Po tomto kroku 
byly z důvodu kompaktnosti a z předpokladu dobré manipulovatelnosti vybrány 
pouze dva, které byly následně podrobeny chemickým analýzám a hodnoty byly 
srovnány s limity stanovenými ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., příloze č. 10 a č. 12.  
Tímto postupem bylo navrženo nejvhodnější složení a poměr jednotlivých druhů 
odpadů, který vyhovoval všem podmínkám.  
Jako jediná vyhovující směs všem stanoveným podmínkám byla vyhodnocena 
směs Prestabu1 a popílkového stabilizátu v poměru 1:1,5. 
 
 
 
Klíčová slova: odpad, popílkový stabilizát, rekultivace 
 

                                                 
1
 Jedná se o výrobek z technologicky definovaného procesu výroby, identifikovatelný jako hydratovaný síran 

vápenatý CaSO4 .2H2O s obsahem oxidů železa, oxidu titaničitého a minoritních doprovodných látek, jejichž obsah 

je stanoven normou PND 58-301-99. 
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Abstract: 
 
The aim of this thesis is to choose convenient improvement material as a mixture 
of available industrial waste materials. The waste materials are produced by 
metallurgical and chemical industry and power engineering. There was chosen 
always one “example material” produced by each of above-mentioned industry. 
Regarding to the specific physical and chemical conditions the improvement 
material must be in compliance with then, as the first step, there were chosen 
waste materials mixed in a laboratory owned by OKD, Doprava, akciová 
společnost in Ostrava Zárubek. Then, as the following step, there were, out of 
already prepared mixtures, chosen four samples with different mixing ratio and 
their physical features were tested during operational test. Then, there were 
chosen only two out of four original samples that underwent chemical analysis and 
the analysis results were compared with limits specified in valid legislation 
294/2005 Sb., Annex 10 and 12. 
Above-mentioned process was used for choosing the most convenient mixture of 
waste materials that would be suitable for recultivation. 
The only mixture of waste materials that is in compliance with predefined 
conditions is the one consisting of Prestab and stabilized ash with mixing 
ratio 1:1,5. 
 
 
 
Key words: waste, stabilized ash, recultivation  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
SEZ  stará ekologická zátěž 
FNM ČR Fond národního majetku České republiky 
OEŠ  odbor ekologických škod 
SUL  Správa uranových ložisek 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
GIS  geografický informační systém 
SEKM  systém evidence kontaminovaných míst 
CENIA česká informační agentura životního prostředí 
EU  Evropská unie 
EVO  elektrárna Vojany 
VEP  vedlejší energetický produkt 
CEFTA Středoevropská dohoda o volném obchodu 
PREGIPS bílý průmyslový sádrovec 
PRESTAB granulát aditivovaný pro technickou rekultivaci 
CBR  California Bearing Ratio 
EDĚ  elektrárna Dětmarovice 
TOL  teplárna Olomouc 
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1. ÚVOD 

Přes veškeré snahy objem tuhých deponovaných odpadů nadále stoupá, což vede 
k ubývání surovin i půdního fondu. Mimo odpady komunální a z průmyslové 
výroby se na území celé republiky nachází oblasti s tzv. „starou ekologickou 
zátěží“. Jedná se většinou o lokality po průmyslových závodech, kde v minulosti 
byla omezena nebo ukončena průmyslová výroba. Staré ekologické zátěže (SEZ), 

které byly zjištěny monitoringem, jsou zakresleny na obrázku č. 1. 30 

Obrázek č. 1: Mapa starých ekologických zátěží z průmyslové výroby v České republice 30 

 

Jako staré ekologické zátěže se označují kontaminovaná území (areály 
průmyslových a zemědělských podniků, bývalé základny Sovětské armády nebo 
skládky), kde k této kontaminaci půd, resp. horninového prostředí (nesaturovaná 
zóna) a podzemních vod (saturovaná zóna) došlo před rokem 1989, resp. před 

privatizací. 48 

Od roku 2000 je databáze starých ekologických zátěží součástí 
Hydroekologického informačního systému Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T.G.M. (HEIS VÚV). Služba ArcIMS2 obsahuje 10 kategorií:  

                                                 
2

)
ArcIMS je programový prostředek firmy, který slouží k distribuci prostorových dat prostřednictvím intranetu 

a Internetu a dále k tvorbě aplikací, které prezentují prostorová data) 
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1. Objekty – Průzkumné a pozorovací (monitorovací) objekty jako jsou vrty, 
odběrná místa vod - prameny, výpusti a pod.   

2. Zátěže – Centrální prvek databáze starých ekologických zátěží, od nějž se 
odvíjejí všechny další stavební prvky. Kvalitativní riziko je určeno intenzitou 
dané zátěže (např. obsahem těžkých kovů), kvantitativní riziko je určeno jejím 
plošným rozsahem.  

3. Stavby – Antropogenní prvky na lokalitě, které obsahují látky, jež mohou být 
zdrojem kontaminace, nebo kde dochází k manipulaci s takovýmito látkami 
(např. výrobní linky a haly, odmašťovny, překládací plochy zpevněné 
i nezpevněné, silážní jámy a jímky, sklady).  

4. Parcely – Parcely, které mají souvislost se zátěží; nemusí se jednat o parcely 
přímo na lokalitě zátěže.  

5. Kontaminované vody – Povrchové nebo podzemní kontaminované vody.  

6. Území – Polygonem omezené vlastní území lokality dané zátěže; např. 
oplocením omezený areál závodu nebo areál skládky s předpolím 
a manipulačními plochami.  

7. Skládky – Skládky odpadu související se zátěží. Patří sem nejen skládky ve 
smyslu zákona o odpadech, ale i haldy, odkaliště, skládky druhotných 
surovin, nepovolené skládky apod.; t.j. antropogenní nahromadění 
rozmanitých substancí, které mohou způsobovat zátěž životního prostředí 
(z hlediska estetiky či geochemie).  

8. Sanace  

9. Rizika  

10. Kontaminované zeminy 

 

Současné průmyslové výroby produkují stále další objemy tuhých odpadů různých 
kvalit. Jednou z teoretických možností jejich zneškodňování může být i využití 
v procesu rekultivace v případě, že bude vyhovovat samostatně nebo ve směsi 
kvalitativním požadavkům kladeným na aplikované materiály. Na řešení této 
problematiky je zaměřená i předkládaná práce. 

 

1.1 Cíl práce 

Cílem práce byly stanovené s ohledem na řešení potřeb a možností regionu.  

Cíle předkládané práce jsou následující: 

1. Vytipovat odpady v rámci Moravskoslezského kraje pro experimentální 
posouzení jejich vhodnosti pro rekultivace starých ekologických zátěží 
způsobených hornickou činností. 

2. Modelovat směsi vytipovaných druhů odpadů a porovnat jejich kvalitativní 
parametry s legislativními předpisy pro technickou rekultivaci. 
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3. Ověřit poloprovozní zkouškou vybrané směsi a z nich vyhodnotit směsi pro 
experimentální posouzení kvalitativních parametrů. 

4. Experimentálně ověřit stanovené kvalitativní parametry vybraných směsí 
a zpracovat návrh na možnou certifikaci směsi pro využití pro technickou 
rekultivaci starých ekologických zátěží způsobených hornickou činností. 

5. Zhodnotit výsledky experimentálních prací. 
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2. REKULTIVACE ÚZEMÍ 

Rekultivací území v oblasti těžby uhlí, rudných a nerudných surovin se rozumí 
soubor opatření, kterými jsou zahlazovány následky antropogenní činnosti. 
Konečným cílem všech rekultivačních prací je tvorba takové krajiny, která by byla 
ekologicky vyváženým a ekonomicky hodnotným životním prostředím odpovídající 
zájmům společnosti. Jde o dlouhodobý proces, který se mění a vyvíjí se změnou 
technologie těžby a se změnou vědeckotechnického rozvoje. Produktem 
rekultivačních prací je kromě půdy i nová kvalita litosféry, hydrosféry, troposféry, 
reliéfu apod. Vyžaduje řešení velmi složitých otázek zasahujících do řady 

speciálních oborů. 2 

Současný platný systém vytváření finančních rezerv na rekultivace by postupně 
měl zajistit stav, kdy při ukončení těžby bude báňský podnikatel mít potřebné 
prostředky na rekultivace i v případě, že současně bude docházet k likvidaci firmy. 
Pokud by došlo k zániku těžební organizace bez právního nástupnictví a nedošlo 
k provedení sanací a rekultivací pro nedostatek finančních prostředků, potom se 
stanou „starými důlními díly“. Jedná se o nezlikvidovaná důlní díla po těžbě 
vyhrazených nerostů, kdy odpovědnost za jejich zajištění nebo likvidaci nese stát. 
V případě, že jde o nezlikvidovaná důlní díla po těžbě nevyhrazených nerostů, stát 

žádnou povinnost nemá a problém zůstává vlastníkovi pozemku. 6 

Cílem provádění rekultivačních prací je zajištění návratu devastovaných ploch 
zpět do produktivního stavu v souvislosti s celkovou obnovou poškozené krajiny. 

Komplikovanost problematiky a značná odlišnost vlivu povrchové a hlubinné těžby 
na krajinu si vyžádala oddělené řešení rekultivací v oblastech s povrchovou a 
hlubinnou těžbou. I když některé fáze rekultivací u povrchové a hlubinné těžby 
jsou obdobné, podrobněji bude dále popsána problematika rekultivací území 
postižených důlní činností. 

Zahlazení následků důlní činnosti je povinností těžební organizace na základě 
zákonných ustanovení. Těžební organizace jsou povinny provádět již během 
provozu takové úpravy, aby pozemky narušené důlní těžbou byly připraveny pro 

rekultivaci, případně další vhodné využití. 9 

2.1 Význam rekultivací 

V České republice se volí takové rekultivační technologické postupy, které 
umožňují urychlené zapojení devastovaných ploch do produkčního procesu 
a obnovení životního prostředí. 

Základním úkolem rekultivace je obnova či vytváření zemědělských pozemků 
a kultur, lesních kultur, vodních ploch a toků v souladu s koncepcí ekologicky 

vyvážené krajiny a životního prostředí a schválených územních plánů. 37 

Z hlediska systematického členění je zpravidla rekultivace soubor technických 
a biotechnických opatření, viz. kap. 2.2.2, resp. 2.2.3. 
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2.2 Koncepce rekultivací 

Na základě dlouhodobých zkušeností se sanačními a rekultivačními pracemi byla 
uvedena do praxe řada technologických postupů a metod, pro které je možné 

stanovit rámcovou osnovu. 37 

 přípravná fáze 

 důlně technická fáze 

 biotechnická fáze - technická opatření 

 - biotechnická opatření 

 postrekultivační fáze 

2.2.1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE 

Tato fáze rekultivační problematiky má především preventivní a optimalizační 
funkci a účinnost. Již vyhledávací průzkum ložisek je nutno řešit se zřetelem na 
možnosti komplexní a koordinované exploatace nerostných surovin a přímých 
zdrojů v daném prostoru. Přípravná fáze se v plné míře realizuje již v období 
otvírkových, přípravných i těžebních prací. Rekultivační záměry mají být 
uplatňovány již při zpracování územně plánovací dokumentace v rámci obecného 
řešení rozvoje územní organizace a struktury územních celků i územního řešení 

těžby. 2 

Během přípravné fáze je nutno preventivně řešit střety zájmů za předpokladu 
přednostního prosazování celospolečenských priorit. V tomto směru se významně 
využívá zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění. 

2.2.2 DŮLNĚ TECHNICKÁ FÁZE 

Jedná se o fázi, při níž se hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým 
způsobem vytvářejí podmínky pro následnou formu rekultivace. Mimořádná 
pozornost musí být přitom věnována činnostem způsobujících rozsáhlé 
umísťování odvalů či úložišť v krajině. Jejich vhodnému tvarování a selektivnímu 
odklizu neproduktivních hornin a zemin, neboť již během těchto etap těžby 

dochází k rozsáhlým transformacím ve všech sférách přírodních částí krajiny. 37 

2.2.3 BIOTECHNICKÁ FÁZE 

Jde o skupinu prací technické a biologické povahy, jejímž úkolem je zlepšovat 
ekologické vlastnosti nejen území určených k rekultivaci. Navazuje na důlně 
technickou fázi a zahrnuje opatření technická a biotechnická. 
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2.2.3.1 Technická opatření 

Za technická opatření lze považovat i prvotní sanační opatření. Tato opatření mají 
zajistit vytvoření podmínek pro následné biologické oživení rekultivovaného území 
a umožnit tvorbu stanovištních podmínek pro budoucí využití takto 
zrekultivovaného pozemku podle schváleného projektu rekultivace. Zahrnuje 

následující činnosti: 37 

 terénní úpravy 

 navážky vhodných zemin 

 základní půdní meliorace 

 hydromeliorační úpravy 

 technické zabezpečení 
 

Terénní úpravy 

Terénní úpravy jsou prováděny hlavně na výsypkách, odvalech a poklesech. 
Jejich náplní jsou přesuny vhodných materiálů a zemin za účelem dosažení 
žádoucího tvaru povrchu terénu. Terénní úpravy se provádějí jako těžení, doprava 

a ukládání těchto materiálů. 37 

Horniny nebo zeminy, které jsou předmětem terénních úprav lze dělit podle 
soudržnosti: 

 nesoudržné (sypké písky, štěrkopísky, štěrky, sypké kamenné uhlí); jsou 
propustné, voda v nich nevzlíná, nezamrzávají 

 soudržné (jíly, písčité až hlinité jíly, spraše a hlíny); jsou nepropustné nebo 
málo propustné, snadno promrzávají. 

podle propustnosti: 

 nepropustné (jíly, sliny apod.); 

 málo propustné (hlíny, písčité jíly, ornice apod.); 

 silně propustné (štěrky, písky). 

Pro provádění terénních úprav devastovaných území je nezbytné respektovat 
všechna omezení daná požadavkem na udržení stability rekultivovaného 
stanoviště. Trvalá stabilita antropogenních objektů je základním předpokladem 
jejich postupného a bezkonfliktního zapojení do okolní krajiny. V poslední době 
a v souladu s vývojem legislativy v oblasti životního prostředí se v rámci terénních 
úprav stále více využívá jiných druhů výplňových materiálů včetně odpadů. Výběr 
materiálů pak vyplývá z geologických podmínek, stavu přírodního pozadí 

a stanovisek orgánů působících v oblasti životního prostředí. 2 

Na fotografii č. 1 je zdokumentován příklad využití odpadů při technické rekultivaci. 
Jedná se o plavení popílkové směsi, tzv. stabilizátu v k.ú. Stonava při realizaci 
sanačně rekultivační stavby „Rekultivace nádrže Křivý důl“. 
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Foto č. 1: Technická část rekultivace s využitím popílkové směsi, lokalita Křivý důl, Karviná (archiv 
OKD, Doprava, a.s.) 

 

Navážky vhodných zemin 

Součástí terénních úprav je zajištění upravených stanovišť návozem zemin 
s vhodnými kvalitativními vlastnostmi budoucího půdotvorného substrátu 
uloženého na povrchu upravených pozemků.  

Zeminy I. a II. třídy se využívají především v případech budoucí zemědělské 
rekultivace na ornou půdu. Ostatní formy zemědělské rekultivace a lesnické 
rekultivace jsou realizovány ve většině případů přímo na odvalových substrátech 
s minimálním pokryvem vhodných, zúrodnění schopných zemin. Rekultivaci bez 
překrytí kulturními vrstvami zemin označujeme jako rekultivaci přímou. Rekultivaci 
s překrytím ornice nebo podorničních substrátů říkáme rekultivace nepřímá.  

Pro překryv povrchu rekultivovaného pozemku je minimální mocnost překryvné 
vrstvy odvislá od způsobu budoucí rekultivace i od kvalitativních parametrů 
zeminy. Pro louky a pastviny by neměla mocnost překryvné vrstvy klesnout pod 
0,3 m, při zemědělské rekultivaci na ornou půdu pod 0,5 m, ovocné sady by 
neměly mít podle použití odrůd pod 1,0 až 1,5 m a vrstva méně úrodných zemin 
navážená na neúrodné zeminy pro účely zalesnění by neměla mít mocnost pod 
1,0 až 2,0 m. Uvedenou mocnost uvádějí starší zdroje, provozní zkušenosti 

ukázaly, že je dostačující je mocnost cca 0,3 m. 37 

Fotografie č. 2 zobrazuje připravenou plochu pro výsev a výsadbu keřového patra 
a stromů v rámci sanačně rekultivační stavby „Sanace Salma“, která byla 
zahájena v prosinci 2007 na základě výběrového řízení.  
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Foto č. 2: Území připraveno pro biologickou rekultivaci – SR stavba Sanace Salma (archiv DIAMO, 
s.p., o.z. ODRA) 

 

Základní půdní meliorace 

Pravidelnou součástí většiny projektů technické rekultivace je úprava vodního 
režimu. Zejména v případě hlubinné těžby surovin je úprava vodního režimu 
nezbytností. Hlubinná těžba je vždy spojená s ovlivněním úrovně podzemní vody. 
Důlní díla představují hlubinou drenáž, jejíž účinnost je ještě podpořena 
nezbytným čerpáním důlních vod. Tento proces způsobuje následné vysoušení 
krajiny. Opačným efektem se může projevit následný pokles trénu po vytěžení 
zásob nerostu a vystoupání hladiny podzemní vody nad terén. 

Cílem půdní meliorace je upravení fyzikálních nebo chemických vlastností 
půdotvorných substrátů na rekultivovaných pozemcích. Jedná se o aplikaci 
různých typů půdních sorbentů (např. bentonit, vápenec, slínovec, rašelina), které 

upravují zvýšenou fytotoxicitu těchto substrátů. 2 

 

Hydromeliorační úpravy 

Ovlivňují kvalitativní a kvantitativní vlastnosti podzemní vody a vytváří podmínky 
pro co největší využití vody povrchové. Především se provádí v rámci tvarování 
odvalů. Technické řešení odvodnění rekultivované plochy vychází z koncepce 
odvodnění celé lokality.  

Pro účely odvodnění jsou navrhovány odvodňovací příkopy, které zachycují 
povrchové srážkové, resp. i přítokové vody z upraveného území. Jejich trasování 
musí být prováděno s ohledem na zabránění tvorby erozních rýh. Jak ukázala 
praxe, je nevhodné při realizaci technické rekultivace tvořit dlouhé svahy bez 
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těchto opatření. Na dlouhých svazích bez hydromelioračních úprav mohou velmi 
rychle vznikat erozní rýhy, které mohou následně poškodit i sazenice vysázené ve 

svahu. 2 

Technické zabezpečení 

Mezi technické zabezpečení rekultivovaných ploch patří výstavba cestní sítě, resp. 
připojení rekultivovaných ploch na systém polních a lesních cest nebo ostatních 
komunikací v širším okolí a zajištění tak jejich využívání v postrekultivačním 
období. Do tohoto systému patří zejména budování zpevněných lesních a polních 
cest na rekultivovaných plochách se zjednodušenou konstrukcí. Zpravidla ji tvoří 
štěrková drenážní vrstva, geotextilie a svrchní maltová vrstva. Ve většině případů 
je cesta doplněna jednostranným odvodňovacím příkopem. Tyto cesty jsou 
nejčastěji navrhovány v šířce 3,0 m s výhybnami, jsou využívány jak během 
realizace rekultivace, tak i po ní k zajištění nezbytné údržby či využití. 

Dalšími pracemi zahrnovanými do technického zabezpečení je ochrana 
rekultivovaných ploch před poškozením zvěří, někdy i lidmi, a to formou oplocení 
lesnických výsadeb nebo výstavbou oplocenek. 

Důležitou součástí technického zabezpečení je rovněž výstavba drobných 
stavebních objektů, které slouží ke shromažďování pracovníků, jako sociální 
zařízení či k uskladnění materiálů a nářadí. Toto využití je ve většině případech 

dočasné. 2 

2.2.3.2 Biotechnická opatření 

Jedná se o skupinu prací biologické povahy, které mají v rámci celého cyklu 
rekultivačních prací finální charakter a která nastupuje po ukončení technické 
rekultivace. Člení se na čtyři základní typy rekultivací: 

 zemědělská 

 lesnická 

 hydrická 

 ostatní 

 

Zemědělská rekultivace 

Tento způsob rekultivací na antropogenních půdách je záležitostí značně složitou 
a náročnou po stránce technické přípravy stanovišť, ale také i po stránce finanční.  

Zemědělské rekultivace se provádí především v oblastech po povrchové těžbě 
uhlí.  

Pro zemědělskou rekultivaci bez ohledu na půdotvorný substrát jsou vhodné rovné 
nebo mírně ukloněné plochy, které umožní nasazení kultivačních a sklízecích 
zemědělských strojů. Rovněž je vhodné využít ty devastované plochy, které 
navazují na stávající zemědělsky využívané území, při min. výměře pozemků 5 ha 
a vhodném sklonu svahu v rozmezí 3 až 8 %. Pro zemědělství jsou využívány 
rovné, ucelené plochy na výsypkách, případně jejich mírných svazích. Výběr ploch 
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pro uplatňování zemědělské rekultivace musí být uvážlivý a v maximální míře 
musí respektovat půdně ekologické a produkční hlediska. 

Podle výzkumem vypracovaných rozborů nadložních hornin se řídí další postup, 
a to buď přímo biologickým zásahem, nebo převrstvením povrchu vhodných, 
biologicky oživitelných zemin. U obou způsobů následuje osev plodin. Používá se 
zaorání zelené hmoty luskoobilních směsek, slámy, průmyslových kompostů, 
čistírenských kalů a karbohnojiv. Způsob zemědělské rekultivace je podmíněn 
především druhem zeminy na povrchu odvalu, hloubkou nerovností vzniklých při 

sypání odvalu a množstvím ornice, které je k dispozici pro převrstvení. 37 

Lesnická rekultivace 

Jde o v současné době nejvíce využívaný způsob rekultivací. Technika zalesnění 
spočívá v realizaci běžných metod. Zakládání lesnických porostů v rámci 
rekultivace devastovaných ploch je složitý proces, s počátečními extrémními 
půdními podmínkami pro vývoj dřevin.  

Opatření technické povahy spočívají v překrytí povrchu zeminou o mocnosti 0,1 m 
nebo ve stejné mocnosti odpadními melioračními hmotami. Svahy se překrývají 
mocností 0,3 m z důvodu zajištění jejich stability a zamezení prašnosti. 

Úprava prostředí biologickou cestou spočívá ve výsevu nenáročných jetelovin 
a travin v trvání 2 roků před výsadbou nebo současně s výsadbou dřevin 
v meziřadách a dále v přímém osázení ploch dřevinami nenáročnými na 
stanovištní podmínky, tzv. pionýrské dřeviny. Po 10 - 15 letech vysazujeme pod 
ochranou těchto přípravných porostů dřeviny hospodářské - cílové. Zpevnění 
svahů se zajišťuje osevem jetelotravní směsi v kombinaci s dřevinami a keři.  

Celá řada dřevin a keřů prokázala velkou přizpůsobivost k daným podmínkám, 
např. olše lepkavá a šedá, bříza bradavičnatá, topol bílý, trnovník-akát, vrby 
a další. Z keřů pak ptačí zob, rakytník, tavola kalinolistá. Dřeviny náročnější na 
stanovištní podmínky, které označujeme jako dřeviny hlavní (cílové) nelze 
vysazovat v první fázi zalesnění přímo do původního materiálu. Některé z výše 
uvedených melioračních dřevin nesnáší trvale vysokou alkalitu popela (z lignitu 
nebo černého uhlí) a vydrží na odkalištích kratší dobu 8 - 10 let. Tato doba však 
stačí k tomu, aby dřevina splnila svou meliorační funkci. Z cílových dřevin, které 
budou použity k výsadbě na překryté plochy ornicí nebo v druhé fázi zalesnění při 
přeměnách přípravných porostů jsou vhodné tyto druhy: dub červený, dub zimní, 
dub šipák, javor klen, javor mléč, jilm vaz, jasan ztepilý, modřín evropský, borovice 
lesní, borovice černá. U všech dřevin je vždy nutno přihlížet k vhodnému zvolení 

autochtonních druhů. 2 

Na fotografii č. 3 je příklad pozemku, rekultivovaného na lesnickou půdu. 
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Foto č. 3: Rekultivace ploch po odvalu větrné jámy Řepiště – lesnická rekultivace (archiv DIAMO, 
s.p., o.z. ODRA) 

Vznikající lesní porosty na devastovaných a technickou fází rekultivace 
upravených plochách jsou zařazeny podle lesního zákona většinou do kategorie 
ochranných lesů, event. do lesů zvláštního určení.  

Podle techniky výsadby rekultivačních porostů - smíšených lesů - rozlišujeme: 

 jednotlivě smíšený 

 skupinově smíšený 

Podle funkce rekultivačních porostů rozlišujeme: 

 lesy s primárně hospodářskou funkcí 

 lesy zvláštního určení: 

 lesy ochranné s funkcí  - půdotvornou;  

- půdoochrannou,  

- vodní, hydrickou;  

- klimatotvornou; 

- asanační, sanitární;  

 lesy rekreační  - parkové lesy; 

- parky; 

- lovecké prostory; 

- doprovodná zeleň kolem vodních ploch 
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Hydrická rekultivace 

Problematika vodních, resp. vodohospodářských rekultivací náleží zatím mezi 
nejméně ujasněné složky rekultivačního procesu. Přesto je však význam vody 
v rekultivacích všeobecně uznáván a nepochybuje se o tom, že úspěšné výsledky 
rekultivace jsou podmiňovány vyřešením vodního režimu a související 

vodohospodářské problematiky. 37 

Vodohospodářské úpravy spoluvytvářejí podmínky pro úspěšnou funkci 
provedených zemědělských a lesnických rekultivací, zatímco vhodně 
obhospodařovaný vegetační kryt zpětně vytváří příznivější odtokové poměry pro 
vodní hospodářství. 

Těžištěm činnosti vodohospodářských rekultivací jsou především vnitřní výsypky 
lomů, ale své uplatnění nachází vodní hospodářství i ve zbytkových jámách a na 
plochách devastovaných hlubinnou těžbou. Některá vodohospodářská opatření 
zajištující rekultivace (vodní nádrže, přivaděče, atd.) mohou být umístěna i za 

hranicí rekultivovaného území. 37 

Z hlediska krajinného prostředí, do kterého budou jednotlivé články i celé soustavy 
vodohospodářských rekultivací umísťovány, je nutno počítat především se 
zemědělsky a zčásti lesnicky, nebo smíšeně upravenou krajinou. Vodní toky 
i nádrže budou začleněny do biologických koridorů, z čehož vyplývá i samozřejmý 
požadavek na vegetační doprovody a využívání pro pasivní i aktivní formy 
rekreace v dostupných vzdálenostech obytných sídel. 

V rámci hydrických rekultivací je nejdůležitějším úkolem zajistit jak vhodný tvar 
nádrže, tak i dostatečný a trvalý zdroj kvalitní vody pro její naplnění a současně 
i vytvořit podmínky pro zamezení nadbytečného vstupu živin do jezera a podpořit 
jeho samočisticí funkce. Po odborném posouzení je možné také respektovat 
vytvořené, vodou zatopené deprese a ponechat je jejich přirozenému vývoji 

vznikem rybníků, močálů a mokřadů. 2 

Hydrické rekultivace se mohou dělit na dva typy: 

 zřizování vodních toků 

 zřizování vodních ploch 

Vodní plochy mohou být využívány např. k rekreačním účelům. Při vzniku těchto 
ploch pak upravujeme i jejich okolí, a to v závislosti na způsobu exploatace a při 
respektování krajinářských hledisek.  

Příklad hydrické rekultivace na území ostravsko-karvinského revíru je rekultivační 
stavba „Rekultivace území Darkov“, foto č. 4. 
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Foto č. 4: Rekultivace tzv. Darkovského moře u Karviné (archiv OKD, Doprava, a.s.) 

Ostatní rekultivace 

Mezi ostatní způsoby rekultivací lze zařadit zejména plochy, které nemají sloužit 
prioritně k hospodářskému účelu, ale slouží ke zvýšení biodiverzity krajiny 
a posílení systému ekologické stability. Tyto plochy musí tvořit jen dílčí část každé 
kulturní krajiny, nezabírají rozhodující výměru, ale doplňují mozaiku krajinných 

prvků. 2 

V rekultivované krajině je při vytváření biotopů vhodné využívat i rozptýlené 
zeleně, foto č. 5. 

Foto č. 5: Rekultivace pozemků v areálu Petr Cingr – ostatní rekultivace (archiv DIAMO, s.p., o.z. 
ODRA) 
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Dalšími rekultivacemi zařazovanými mezi ostatní způsoby je budování sportovišť 
a závodišť na rekultivovaných plochách. Výhodou těchto staveb je, že pro jejich 
zřízení nemusí být zabírána další půda, protože k prvotní devastaci původně 
zemědělské nebo lesní půdy došlo již v minulosti a forma rekreačních aktivit na 
daných pozemcích jen umožní tyto devastované pozemky opět zapojit do užívání. 

Samostatnou problematikou, která souvisí se stabilitou rekultivovaných terénů, je 
výstavba pozemních objektů na těchto plochách. Ne vždy je v dostatečné míře 
zaručená trvalá stabilita terénu tak, aby mohlo dojít k zahájení výstavby 
nadzemních objektů – budov, inženýrských či dopravních staveb. Při 
předpokládaném využívaní ploch budoucích rekultivací k obdobné výstavě, je 
většinou nutno již v období důlně technické fáze rekultivací vytvářet předpoklady, 

např. ukládání vhodných zemin s hutněním jednotlivých vrstev. 2 

Mezi jiné formy využití devastovaného území patří i ukládání odpadů 
z průmyslových činností do vytěžených nebo hornickou činností ovlivněných 
prostorů. 

2.2.4 POSTREKULTIVAČNÍ FÁZE 

Jedná se o období po ukončení vlastních rekultivačních prací a po zařazení 
rekultivovaných ploch do běžného ošetřování a obhospodařování s tím, aby byla 
u produkčních zemědělských kultur zvýšena úrodnost a u lesních kultur se docílilo 

urychleného cílového stavu druhového zastoupení vybraných dřevin. 3 

Tato fáze je zahajována předáváním zrekultivovaných pozemků do následného 
užívání. 

2.3 Projektování rekultivačních prací 

Již výše v textu bylo konstatováno, že těžební organizace je povinna zajistit 
sanaci, která obsahuje i rekultivaci všech pozemků dotčených těžbou a dále, že 
základním cílem a úkolem rekultivačních a sanačních prací je tvorba nové krajiny, 
navrácení krajinného systému vytvořením nových hospodářských celků – 
zemědělských pozemků, lesů, vodních ploch a toků. Těžební organizace jsou 
povinny provádět již během provozu takové úpravy, aby pozemky narušené důlní 

těžbou byly připraveny pro rekultivaci. 9 

Důlní činnost je většinou dlouholetou záležitostí a svými důsledky nejen přetváří 
viditelné prvky krajiny, devastuje a ničí, ale i obtěžuje, leckdy zatěžuje 
obyvatelstvo hlukem, prašností, seismicitou a poškozuje, eventuelně znečišťuje 

svým provozem místní komunikace, apod. 3 

Stávající legislativa řeší obnovu území postiženého hornickou činností, ale ne 
vždy plnohodnotné napojení těchto prací na širší krajinné území. Již několik 
desítek let je odbornou veřejností, ale i dotčenými orgány a organizacemi voláno 
po zákonu o rekultivaci nebo jiném zákonem předpisu, v němž by hlavní roli 
sehrával generel rekultivací území, který by podrobně řešil otázky územního 
uspořádání krajiny po ukončení vlivů a důsledků těžební činnosti. 
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Vzhledem k tomu, že samotné provádění sanací a rekultivací je velmi složitý 
legislativní proces, je nutné se orientovat v celé škále zákonů a jejich prováděcích 
vyhlášek a nařízení týkající se životního prostředí jako celku. Jedná se o tyto 
oblasti: 

 životní prostředí – všeobecně 

 odpadové hospodářství 

 vodní hospodářství 

 ochrana ovzduší 

 ochrana přírody 

 ochrana půdního fondu a lesního hospodářství 

 geologie a hornictví 

 územní plánování a stavební řád 

 posuzování vlivů na životní prostředí 

 nakládání s chemickými látkami 

 integrovaná prevence znečišťování 

V souvislosti s předpokládanými následky důlní činnosti je pro danou lokalitu nutno 
zpracovat přípravnou a projektovou dokumentaci plynoucí z platných legislativních 
ustanovení. V případě jednoduchých zásahů, jde-li např. pouze o provedení 
skrývek nebo násypů bez významnějších přeložek inženýrských sítí, lze zpracovat 
pouze rekultivační záměr a po jeho projednání zpravidla jednostupňový projekt. 

Projektová dokumentace musí vycházet především z reálného záměru budoucího 
využití uvolněného prostoru a ploch a z místních podmínek. Musí obsahovat 
technickou dokumentaci pro určení výše finančních prostředků na rekultivace po 
celou dobu životnosti dolu a to včetně období po ukončení těžby do ukončení 
prací na zahlazení následků této těžby na krajinu a životní prostředí. 

Při zpracovávání projektové dokumentace musí být brán zřetel na budoucí využití 
území po ukončení hornické činnosti. Stěžejním bodem je stanovení 
rekultivačního cíle; ten musí být stanoven zodpovědně, musí vycházet nikoliv 
z resortních představ, ale z celospolečensky objektivní potřeby zakotvené v platné 
územně-plánovací dokumentaci. 

Předpoklady pro úspěšnou a funkčně vhodnou rekultivaci postižených území se 
vytvářejí již při projektování umísťování odvalů v krajině nebo volbě způsobu 
rekultivace poklesových kotlin. Není-li v této době zcela jasná koncepce o dalším 
využití území, vznikají pak následné ekologické i územně estetické potíže, které 

ani nejkvalitněji provedená rekultivace zcela neodstraní. 37 
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2.4 Provádění rekultivací 

Většina podnikatelských subjektů, které svou činností ovlivňují devastačně půdu 
a krajinu, má pracovníky, kteří metodicky řídí a ve vztahu ke státním orgánům 

plánují úkoly ochrany půdy a rekultivace krajiny jako celku. 3 

Hlavním článkem přímého řízení rekultivačních prací jsou střední, popř. i nižší 
složky soustavy řízení následujících činností: 

 činnost investorská  

 činnost projekční 

 činnost realizační 

 vnější vztahy 

Činnost investorská 

V rámci investorské činnosti je jednou z povinností zejména včas a v řádném 
rozsahu předvídat zábory půdy, kterých bude zapotřebí pro jejich činnost, 
předkládat o tom příslušnou dokumentaci orgánům ochrany půdního fondu 
a zajišťovat tuto dokumentaci. K těmto povinnostem přísluší pak zajišťovat i nutné 
finanční prostředky pro provedení potřebných opatření, zajišťovat potřebnou 

realizaci a k tomu nutná zařízení a materiály. 3 

Činnost projekční 

Jak již vyplývá z názvu jedná se o činnosti zajišťující zpracování studií, záměrů 
a projektových dokumentací dle schválených legislativních požadavků. V závislosti 
od uzavřených smluvních vztahů mohou být projekční kanceláře pověřeny 
i projednáním záměrů s příslušnými správními orgány a organizacemi.  

Není pochyb o tom, že předprojektová a projektová příprava rekultivačních prací je 
pro výsledný efekt rekultivace významná, ne-li přímo určující. Tím více je třeba 
věnovat této etapě odpovídající pozornost. Zatímco je zákonem stanoveno, komu 
a kdy vzniká a trvá rekultivační povinnost, není výslovně uvedeno, jak a k čemu 
dotčené plochy rekultivovat. Stejně tak k projektování a realizaci rekultivačních 
prací jsou ustaveny příslušné specializované instituce, ale složitá předprojektová 
příprava je většinou ponechána „devastátorovi“, který ve většině případech nemá 
profesní předpoklady k adekvátnímu ekologickému, sociálněekonomickému 
a technicko-územnímu zhodnocení rekultivovaného území, a tím i k dokonalému, 

úplnému, efektivnímu a účelnému zpracování předprojektové dokumentace. 37 

Činnost realizační 

Opět i zde lze z názvu vyvodit, že se jedná o organizace, zabývající se činností, 
která souvisí s prováděním rekultivačních staveb. Jde o fyzické nebo právnické 
osoby, od kterých se v poslední době očekává, že mají mimo odborných 
zkušeností s uvedenými pracemi rovněž zaveden systém řízení jakosti, 

environmentu a bezpečnosti práce. 37 

Realizace je závislá na rozsahu, povaze a soustředění prací a organizační 
struktuře příslušného odvětví. Organizace je odlišná u podniků uhelného průmyslu 
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ve velkých uhelných revírech, kde vzhledem k velkému rozsahu prací a nutné 
pohotovosti řešení jsou zřízeny rekultivační organizace určené pro tento účel.  

Vnější vztahy 

Zjednodušeně lze říci, že do vnějších vztahů můžeme zařadit veškeré subjekty, 
které jakýmkoliv způsobem vstupují do procesu rekultivace, např. v rámci 
majetkoprávních vztahů. 

Rekultivace se ve své podstatě dotýkají mnoha složek, orgánů a organizací, mají 
i složité vnější vztahy. K první skupině úkolů patří zejména vztah k orgánům 
ochrany půdního fondu, kterými jsou orgány státní správy a samosprávy. Tyto 
orgány mají funkci rozhodující a dozorčí. Zejména v územích s velkým 
soustředěním devastačních vlivů je nezbytné, aby veškeré projektové práce 
navazovaly na územní řešení tak, aby realizace zapadala do celkového konceptu 

úpravy změn daného území. 3 

Ke vztahům odběratelsko-dodavatelským patří jednak vztahy s dodavateli 
rekultivačních prací a jednak s budoucími uživateli rekultivovaných pozemků, 
kterými bývají převážně zemědělské, lesní nebo vodohospodářské podniky, 
v neposlední řadě i soukromé subjekty.  

Sféra vnějších styků, které jsou v zájmu investora, je např. spolupráce 
s vědeckovýzkumnými organizacemi při řešení některých složitých problémů 
rekultivačních úprav a zpracování potřebných podkladů pro řádně vypracovanou 
dokumentaci. Vlastní rekultivační práce je možno provádět pouze na základě 
schváleného projektu, který vychází z technologického postupu, u kterého se bere 

v úvahu zejména: 3 

 bezpečnost práce 

 zrnitostní charakter substrátů 

 vlhkost substrátů 

 nasazená mechanizace 

 hladina podzemní vody 

 klimatické podmínky 

 historie tvoření objektu 

 způsob kontroly dodržení normových hodnot čistoty vody, půdy a ovzduší 
 

Při realizaci rekultivací je nutno zajistit stavební dozor, řídící se předpisy 
a nařízeními běžnými ve stavebnictví.  

Součástí projektu rekultivace musí být též určení podmínek a způsobu předání 
hotového díla následnému uživateli. Datum předání rekultivované plochy 
následnému uživateli je též datem, ke kterému končí povinnost odvodů z titulu 
záboru půdního fondu.  

Pokud je nutno kolem objektů stanovit ochranné pásmo, musí být v terénu řádně 
označeno. Provozovatel je povinen provádět kontrolu dodržování režimu pásma. 
Provozovatel objektu musí vytvořit personální a technické podmínky k tomu, aby 
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bylo možno zajistit soustavnou a pravidelnou kvantitativní i kvalitativní kontrolu 
objektu. O kontrole musí být vedena příslušná dokumentace. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že rekultivace je interdisciplinární činností, která je 
úspěšně řešitelná jen v úzké součinnosti biologických, geografických, technických 
a společenských věd včetně filozofické nadstavby. Dotýká se mnoha vědních 
oblastí a několika oborů praktické činnosti, a to na úrovni plánování, projekce 
i realizace. Musí být řešena integrovaně, v souladu se všemi aktivitami ekologické 

i sociální sféry, které charakterizují stav a vývoj v řešené části krajiny. 3 
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3. ODPADY A NAKLÁDÁNÍ S NIMI 

Materiálové využití odpadů je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v úplném 
znění preferovaným způsobem likvidace odpadů a má přímý dopad na zlepšování 
stavu životního prostředí. Sledovány jsou možnosti využití širokého spektra 
druhotných surovin. 

Požadavky na možnosti využití odpadů na povrchu terénu stanovuje Vyhláška 
č.294/2005 Sb. ze dne 11. července 2005 o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, konkrétně tabulka č.10.1 a 10.2. 10 

Vzhledem k tomu, že odpadů, které mohou být vhodné pro ukládání do terénů, 
stále přibývá, výběr vzorků pro „budoucí“ výplňový materiál byl zúžen na tři složky: 

 odpady z hutní prvovýroby (vysokopecní struska) 

 odpady z energetiky (fluidní popílek) 

 odpady z chemického průmyslu (výroba titanové běloby) 

 

3.1 Vytipování vhodných odpadů pro využití na povrchu terénu 

Při stanovení vhodných odpadů pro jejich využití na povrchu terénu je důležité 
znát i technologický postup, při kterém odpad vznikl. Ze znalostí technologií či 
pracovních postupů lze předvídat některé vlastnosti odpadů nebo obsah škodlivin, 
jejichž hodnoty se následně ověří experimentálně. 

Nejčastěji jsou využívány odpady z těžkého průmyslu jako je např. hutní 
prvovýroba, strojírenství, dále pak energetika a v neposlední řadě i odpady 
z chemického průmyslu. 

 

3.2 Podmínky pro využití odpadů na povrchu terénu a kriteria 
jejich hodnocení 

Výše uvedené odpady a jejich směsi byly analyzovány podle vyhlášky 
č.294/2005 Sb. Byly provedeny analýzy vyluhovatelnosti z hlediska požadavků na 
ukládání, a dále pro využití k terénním úpravám byly provedeny testy ekotoxicity 
a byly určeny obsahy polutantů v sušině (tabulka č. 10.1 a 10.2 vyhlášky 

č.294/2005 Sb.). 10 
 

3.2.1 VYLUHOVATELNOST 

Pro hodnocení vyluhovatelnosti vydalo v roce 2002 Ministerstvo životního 
prostředí České republiky Metodický pokyn k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů. 
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Tento metodický pokyn byl vydán z důvodu dosažení co nejvyšší shodnosti 
postupů používaných při stanovení vyluhovatelnosti odpadů. Jeho vydáním končí 
platnost Metodického pokynu pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů, který 
vycházel z právní úpravy v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů. 35 

Metodický pokyn obsahuje podrobnosti k vybraným ustanovením závazných 
předpisů a jsou v něm zohledněny a ujasněny i požadavky vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, týkající se hodnocení nebezpečných vlastností H13 a H14. 35 

V metodickém pokynu jsou blíže rozpracovány postupy přípravy vodného výluhu 
odpadů a požadavky na jejich dokumentování.  

 

3.2.2 EKOTOXICITA 

Jedná se o vlastnost, kterou mají odpady, představující akutní či pozdní nebezpečí 
v důsledku nepříznivého zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo 
toxickými účinky na biotické systémy. Jedná se o odpady, které vykazují alespoň 
pro jeden z testovacích organismů při určené době působení testované látky na 

testovací organismus: 10 

a)  Poecilia reticulata, nebo Brachydanio rerio (doba působení 96 hod.).  

b)  Daphnia magna (doba působení 48 hod.). Test se provádí podle 
ČSN EN ISO 6341 (75 7751) Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti 

Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). 58 

c)  Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus 
subspicatus (doba působení 72 hod.). Test se provádí podle ČSN EN 28692 

(75 7750) Jakost vod – Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas. 58 

d)  semeno Sinapis alba (doba působení 72 hod.). Test se provádí podle 
postupu uvedeného v příloze č.1, Metodického pokynu ke stanovení 
ekotoxicity odpadů, Věstník MŽP 6/2003, na semenech hořčice bílé – Sinapis 

alba. 58 
 

3.2.3 ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST 

Cílem hodnocení stavebních výrobků je prověřit, zda posuzované stavební 
výrobky jsou zdravotně nezávadné ve vztahu k uživateli stavby a ve vztahu 
k ochraně životního prostředí. 

Hodnocení zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů, které mohou uvolňovat 
škodlivé a nežádoucí látky do kontaktních médií (vody, půdy) se stalo aktuálním 
problémem především u netradičních stavebních výrobků se zapracovaným 
odpadem. Uvolněné látky slouží k posouzení zdravotní nezávadnosti stavebních 
výrobků z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, především na vodu a půdu 
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a následně na zdraví člověka. Uvolňování škodlivých látek do prostředí může 

negativně ovlivnit zdraví člověka. 59 

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala 

hygienu nebo zdraví jejich uživatelů nebo sousedů, především v důsledku: 59 

a) vypouštění toxických plynů,  

b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší, 

c) emise nebezpečného záření, 

d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy, 

e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo 
kapalných odpadů, 

f) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby. 

 

3.2.4 STANOVENÍ OBSAHU ŠKODLIVIN V SUŠINĚ 

Součástí hodnocení materiálů (odpadů) využívaných na povrchu terénu musí být 
také hodnocení celkového obsahu polutantů, které se neuvolňují do vodného 
výluhu, ale vedou k trvalé kontaminaci prostředí. Pro toto hodnocení lze použít dva 
způsoby: 

 dle metodického pokynu odboru pro ekologické škody MŽP ČR „Kriteria 
znečištění zemin a podzemní vody“ – stanovení limitních hodnot obsahu 
škodlivin v půdě na základě místa a účelu rekultivace 

 dle tabulky č. 10.1. přílohy č. 10 vyhlášky MŽP ČR č. 294/2005 Sb. – 

stanovení limitních hodnot obsahu škodlivin v sušině odpadů 10 
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4. METODY ZNEŠKODŇOVÁNÍ TUHÝCH ODPADŮ NA 
POVRCHU TERÉNU 

Ve světě i v České republice se nachází oblasti s tzv. „starou ekologickou zátěží“. 
Každá takováto lokalita je specifická jak znečištěním, tak i umístěním v regionu 
a vyžaduje odlišný sanační zásah. Obecně jej lze zestručnit do dvou bodů: 

1. Realizace vlastní sanace za pomocí různých metod (např. solidifikace, 
biodegradace, řízené propařování, termická desorpce, popřípadě kombinací 
několika metod). 

2. Provedení konečné úpravy území – rekultivace s ohledem na cílový stav 
využití území 

Ve většině případů se jedná o území znečištěné průmyslovou výrobou a je tedy 
nutné se zeminami, vodou i půdním vzduchem nakládat jako s kontaminovaným 
materiálem – odpadem dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

4.1 Legislativní postup při řešení starých ekologických zátěží 
v České republice 

Některé průmyslové závody byly privatizovány a stát prostřednictvím Fondu 
národního majetku České republiky (FNM ČR) převáděl finanční dotace na 
nabyvatele privatizovaných podniků. Dotace sloužily k odstranění těchto starých 

ekologických zátěží. 47 

Mezi FNM ČR a nabyvateli privatizovaných podniků byly uzavírány smlouvy 
o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých 
před privatizací – tzv. ekologické smlouvy. Náklady na vypořádání ekologických 
závazků zahrnovaly náklady na průzkum ekologické zátěže, analýzu rizik a její 
aktualizace, projekt a realizaci nápravných opatření i činnost odborného dohledu 

při nápravě ekologických zátěží - supervize. 47 

V další fázi se odbor ekologických škod vyjadřoval k zadávacím dokumentacím při 
vypisování veřejných obchodních soutěží organizovaných FNM ČR v rámci 
nápravy starých ekologických zátěží, posuzoval analýzy rizika, účastnil se 
vlastních výběrových řízení na zhotovitele analýzy rizika, zhotovitele sanačních 
prací a v případě sanací s velkým objemem sanačních prací i výběrových řízení 
na stanovení supervizora. 

Odbor ekologických škod (OEŠ) FNM ČR kontroloval a posuzoval celý proces 
odstraňování starých ekologických zátěží z hlediska životního prostředí. Tento 
odbor se rovněž vyjadřoval k návrhu uzavření nových ekologických smluv. 
Současně kontroloval, zda seznam návrhů rozhodnutí o privatizaci byl v souladu 
s § 6 zákona 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 

Od roku 1991 bylo k 31.8.2005 uzavřeno celkem 277 ekologických smluv. 
Ukončeno bylo 75 ekologických smluv, od 9 ekologických smluv bylo odstoupeno. 
Na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací bylo k stejnému 

datu vynaloženo 25 013,96 mil. Kč. 48 
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Od 1.1. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního 
majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku 
České republiky. Tímto dnem přešel veškerý majetek FNM ČR na stát a současně 
i tímto dnem vstoupil stát do všech práv a povinností FNM ČR z právních vztahů, 
včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jejichž účastníkem byl Fond 

národního majetku České republiky. 48 

Působnost FNM ČR přešla na Ministerstvo financí. 

Před vstupem České republiky do Evropské unie stálo i Ministerstvo životního 
prostředí před úkolem zavést do českého právního řádu množství předpisů 
Evropského společenství z oblasti životního prostředí a zajistit jejich dodržování. 
V gesci resortu bylo ke dni vstupu do EU přibližně 200 směrnic ES a množství 

dalších předpisů Evropských společenství. 5 

S postupným vývojem legislativy byl v České republice právními předpisy upraven 
specifický způsob nakládání s odpady – jejich využívání na povrchu terénu. 
Využívání na povrchu terénu je definovaného v §2 vyhlášky jako rekultivace 
povrchu terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených 
skládek, zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů, pískoven. Popsané 
činnosti musí být prováděny vždy pouze v rámci zařízení k využívaní odpadů, tzn. 

v zařízení provozovaném v souladu se zákonem o odpadech. 42 

Pro každý druh odpadu využívaného na povrchu terénu musí být zpracován 
základní popis odpadu. Schvalování seznamu odpadů, které budou použity 
k terénním úpravám záleží na příslušném krajském úřadu v návaznosti na plán 
odpadového hospodářství kraje. Seznam odpadů používaných na rekultivace 
ovlivňují také akční programy EU, metodické pokyny a komunikace s asociacemi 

zabývajícími se recyklací odpadů. 70 

Pro sanační a rekultivační stavby území postiženého hornickou činností se 
nejčastěji využívala a stále využívá hlušina z těžby a úpravy uhlí. S vývojem 
legislativy v oblasti životního prostředí se mimo hlušinu stále více využívá i jiných 
druhů materiálů včetně odpadů. Výběr materiálů vyplývá z geologických 
podmínek, stavu přírodního pozadí a stanovisek orgánů působících v oblasti 
životního prostředí. Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na 
povrchu terénu a požadavky na výsledky ekotoxikologických testů jsou dány 
v podmínkách pro využívání odpadů na povrchu terénu, které jsou vyspecifikovány 
ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, v platném znění. 10 

Odpady z těžby, které jsou využívané pro rekultivace území nejsou obvykle 
problémové z hlediska svých vlastností, ale z hlediska jejich množství, velikosti 
produkce. Odpady z hornické činnosti náleží podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., 
Katalog odpadů do skupiny 01, kam patří celkově odpady z geologického 
průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene. Výjimkou jsou 
odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládané 
v odkalištích, které spadají do působnosti horního zákona. Velmi zajímavá 
legislativní situace kolem nakládání s černouhelnými karbonskými hlušinami se 
vytvořila s účinnosti zákona o odpadech (185/2001 Sb., v platném znění). 
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Jednotlivé důlní podniky těžící černé uhlí neukládají hlušiny na odvaly, ale 
dlouhodobě využívají hlušiny jako výplňový materiál pro rekultivační stavby 
a terénní úpravy. To pak znamená, že by odpady po těžbě a úpravě černého uhlí 
měly spadat do působnosti zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, dále pak 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15.3.2006 
o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES, 
zákona č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 
zákonů a vyhl. č.428/2009 Sb. o provedení některých ustanovení zákona 

o nakládání s těžebním odpadem. 34 

Tento legislativní problém, ve kterém byla diskutována celá řada argumentů jak ze 
strany státní správy, tak i ze stany těžebních organizací, řešil základní otázku, zda 
považovat hlušiny z hornické činnosti za odpad. Řešení nakonec vyústilo do 
transformace hlušiny na výrobek sloužící jako výplňový materiál pro rekultivační 
stavby v obecném pojetí ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů 36. Tak došlo k vynětí 
hlušin z režimu odpadů a hlušiny jsou využívány pouze na základě certifikace 
a prohlášení o shodě. 

4.2 Přístup k řešení starých ekologických zátěží ve světě 

Ze světa je možné vzít jako příklad právního zakotvení obnovy těžbou narušených 
území dánskou úpravu, obsaženou v zákoně o surovinách (č. 886 z 18. 8. 2004). 
Účelem tohoto zákona je zajistit, aby těžba a následná rekultivace byly 
zorganizovány tak, aby rekultivovaný pozemek mohl být zařazen k dalšímu 
využívání. Dle § 7 uvedeného zákona se komerční těžba surovin smí realizovat 
pouze s povolením obecního zastupitelstva. Obdobně však jako v případě české 
úpravy však nejsou v zákoně stanoveny podrobnosti ohledně způsobu rekultivací. 

Stejně je tomu i v německém horním zákoně, který taktéž jako podmínku pro 
těžbu stanoví zajištění opětovného využívání povrchu, a to v rozsahu dle 

okolností. 63 

Problematika obnovy těžbou narušených území však může být řešena podrobněji. 
Tak je tomu v případě německého práva pro specifické oblasti dotčené rozsáhlou 
těžbou hnědého uhlí, kdy např. byl přijat zákon k zavedení regionálního plánování 
a plánování sanace těžby hnědého uhlí ve spolkové zemi Brandenbursko. 
Vzhledem k rozsahu těžbou narušeného území je tak sanace území provázána 
s územním plánováním, neboť je nutno v zásadě znovuvytvořit funkční krajinu. 

Ve Velké Británii se obnovy těžbou narušených území dotýká velice podrobná 
směrnice o plánování těžby minerálů a rekultivace minerálních dolů, jejímž cílem 
je dosáhnout efektivní rekultivace dolů. Tato směrnice stanovuje vládní nařízení 
pro problematiku těžby minerálů a územního plánování, přičemž poskytuje pokyny 
pro místní úřady, průmysl těžby ad. Místní úřady územního plánování musí 
zohledňovat obsah příslušného nařízení při přípravě jejich plánů územního rozvoje 
a při rozhodování o jednotlivých žádostech územního plánování. 

Směrnice počítá zejména s následným zemědělským využitím, lesnickým využitím 
nebo estetickým využitím území, přičemž „estetické“ využití zahrnuje, kromě např. 
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rekreace, i využití pro účely ochrany přírody a krajiny. Směrnice přitom uvádí, že 
v mnoha případech může být vhodné snažit se o víceúčelové využití půdy, např. 
kombinaci využití pro zemědělství, lesnictví, ochranu přírody a další zkrášlování 
v rámci jednoho systému. 

Spojené státy se začaly vážněji zabývat zlepšováním a ochranou zdraví lidí 
a životního prostředí v 70. letech, když byl schválen státní zákon o životní 
prostředí a vznikla Americká agentura ochrany životního prostředí. Sanacemi 
dřívějších ekologických škod se začaly výrazněji zabývat až o deset let později, 
když byl ustanoven první zákon Superfund. Zákon Superfund řídí proces určování, 
hodnocení a likvidace znečištění životního prostředí na opuštěných nebo 
nepoužívaných lokalitách. Tradičním přístupem k sanacím starých zátěží ve 
Spojených státech bylo odstranění horninového prostředí nebo odčerpání vody 
a jejich odvezení z míst, která byla citlivá na znečištění. Poslední dobou začaly 
federální i státní vlády vyvíjet postupy, které představují jisté zmírnění přesných 
požadavků Superfundu a povzbuzují dobrovolné kroky, které pomáhají navrácení 
kontaminovaných pozemků rozličným, ale stále ještě přijatelným způsobům 

použití. 63 

Z celkových výdajů Superfundu jde cca jedna třetina prostředků na řešení 
právních aspektů, zbylé dvě třetiny jsou věnovány na průzkum a hodnocení 
nových lokalit a vlastní sanace.V rámci americké legislativy rovněž existuje zcela 
výjimečný zákon, který dovoluje zadávání stavebně – projekčních prací pouze na 
základě kvality, nikoliv na základě ceny. Konkrétně při požadavku na zpracování 
projektů sanací to znamená, že nejsou nejdříve posuzovány kompletní návrhy 
sanačních projektů, ale v prvním kole pouze kvalifikace firem, které se o zakázku 
ucházejí. Vlastní projekt pak zpracovává pouze ta firma, která k tomu byla 
shledána jako nejkvalifikovanější. Cílem je samozřejmě zefektivnit rozhodovací 

proces, který je drahý, nesmírně pracný a časově náročný. 62 

Jako příklad odvážného spojení zisků a rekultivačních nákladů se nabízí při 
dobývání uhelných ložisek v uhelné pánvi Jižního Walesu Spojeného 

království. 75 

Nezbytným základem dozoru nad životním prostředím v celém uhelném revíru 
jsou náročné rekultivační programy, které podniká britská vláda. Odkaz 200-letého 
aktivního dobývání uhlí zanechal milióny tun odpadu z těžby v podobě neúrodné 
půdy, odvalů nebo kalových nádrží. Zisky z prodeje malého množství uhlí 
zachráněného z těchto odvalů je použito na odpis nákladů a vytvoření 
vegetačního krytu na zbývajících opuštěných odvalech.  

Průmyslové společnosti, které takto funkčně přistupují a starají se o krajinu, 
mohou žádat o dotace na rekultivační programy v oblastech těžby uhlí v západní 

Evropě nebo ve Spojených Státech. 75 
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4.3 Přístup k řešení starých ekologických zátěží v České 
republice 

Nejrozsáhlejší staré ekologické zátěže v ČR jsou nejčastěji lokality po velkých 
průmyslových závodech, těžbě nerostných surovin, ale i areály po sovětské 
armádě. 

4.3.1 LEGISLATIVNÍ POSTUP REKULTIVACE LOKALIT PO TĚŽBĚ 
A ÚPRAVĚ URANU 

Rekultivace lokalit po těžbě a úpravě uranu a rekultivace lokalit znečištěných 
radionuklidy má specifické postavení. 

Rekultivace lokalit po bývalé těžbě a úpravě uranu, kterou provádí DIAMO s.p. 
a odštěpné závody SUL Příbram a GEAM Dolní Rožínka je hrazena ze zvláštní 
kapitoly státního rozpočtu vedené u MPO. Sanace se provádí dle § 32 písm. a) 
zákona č. 44/1988 Sb., v posledním znění (horní zákon) jako sanace důsledků 
hornické činnosti. Je prováděna na základě vládou schválených technických plánů 
likvidace a na MŽP je v kompetenci odboru geologie, ochrany vod a odboru 
ekologických škod. Důležitým státním orgánem při všech řízeních je Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost dle zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon). 49 

Dále odbor ekologických škod metodicky řídí postup orgánů státní správy při 
posuzování starých ekologických zátěží a rozhodování o nutných nápravných 
opatřeních u privatizovaných subjektů a připravuje věcné podklady právních 
předpisů, jejich změn a doplňků v oblasti své působnosti; při přípravě těchto 
podkladů zabezpečuje jejich kompatibilitu s právem EU a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je ČR vázána. Při vypracování návrhů právních předpisů na 
úseku pro ekologické škody spolupracuje s příslušnými odbornými útvary 
ministerstva a s odborem legislativním a zpracovává pro odbor legislativní a odbor 
právní a řízení státní správy věcný návrh odpovědí k dotazům právního a 
legislativního charakteru. 

Podrobné informace o lokalitách (včetně GIS) řešených v rámci tohoto úkolu jsou 
zveřejněny v databázi SESEZ, která je součástí integrované databáze Systém 
evidence kontaminovaných míst (SEKM), která je veřejnosti zpřístupněna 

Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. a agenturou CENIA. 49 

4.3.2 REVITALIZACE OBLASTÍ ZASAŽENÝCH TĚŽBOU UHLÍ V ČR 

Plochy ovlivněné dlouholetou těžbou mají nejčastěji společné velmi omezené 
aktuální využívání. Hlavní dominantní složkou je na nich vegetace v různé kvalitě 
a různých formách. Jde často o plochy, na kterých sice je v současném územním 
plánu navržena určitá funkce, ale tato samozřejmě nemusí být realizována. 
Zůstává tedy problém, jak se postarat o jednotlivé plochy a jak zabezpečit jejich 
přijatelné vnímání pro obyvatele. Celková údržba, ve smyslu soustavného 
vkládání ekonomických prostředků do těchto ploch, je sice krátkodobě vnímatelná 
jako příznivá pro krajinu, ale z dlouhodobého hlediska je obtížně udržitelná. 
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Z těchto důvodů je vhodné přikročit ke kvalitnějšímu plánování a realizaci 

rekultivace území a diferencované péče o krajinnou vegetaci. 7 

Příkladem může být hlubinné dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské 
pánve, které probíhá více než 200 let. Za tu dobu došlo k zásadním změnám ve 
středoevropské i české krajině i v oblastech bez významnějších průmyslových 
aktivit. V OKR jsou změny díky průmyslové činnosti ještě intenzivnější. 

Rozhodující roli v rámci průmyslu zde mělo právě dobývání uhlí. 12 

Vlivy dobývání jsou velkoplošné a vedou ke komplexnímu rozrušení dosavadních 
přírodních i antropogenních struktur a vazeb v území. Příčiny jsou technické, jako 
je prostá kumulace vlivů za dlouhé období dobývání či dobývání mocných slojí, ale 
také společenské – snaha totalitního režimu získat co nejvíce uhlí bez ohledu na 
cokoliv a změna vlastnických vztahů. Řešení negativních velkoplošných dopadů 
téměř výhradně vyplývá ze společenských poměrů. 

Zásadním krokem k úspěšnému průběhu transformace a restrukturalizace 
uhelného sektoru v ČR byla v roce 2002 intervence státu v oblasti ekologické 
a následně i hospodářské revitalizace regionů s aktivní nebo již ukončenou 
hornickou činností. Vláda České republiky svými usneseními v roce 2002 uznala 
naléhavou potřebu řešení ekologických škod, které vznikly před privatizací 
těžebních společností. Přijala záměr vyčlenit postupně více než 1 miliardu EUR 
pro revitalizaci vymezených území. Usnesením vlády byla ustanovena 
Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a Komise 
ukrčena k posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci obchodní veřejné 
soutěže. Od roku 2002 do konce 1. čtvrtletí roku 2007 bylo schváleno celkem 98 
projektů, dílčích projektů, projektových záměrů v celkové předpokládané finanční 
výši cca 7,5 miliardy Kč. Část těchto projektů byla již realizována, ostatní se 

nacházejí v různém stavu rozpracovanosti. 12 

Pro sanační a rekultivační stavby území postiženého hornickou činností se 
nejčastěji využívala a stále využívá hlušina z těžby a úpravy uhlí. S vývojem 
legislativy v oblasti životního prostředí se mimo hlušinu stále více využívá i jiných 
druhů materiálů včetně odpadů. Výběr materiálů vyplývá z geologických 
podmínek, stavu přírodního pozadí a stanovisek orgánů působících v oblasti 
životního prostředí. Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na 
povrchu terénu a požadavky na výsledky ekotoxikologických testů jsou dány 
v podmínkách pro využívání odpadů na povrchu terénu, které jsou vyspecifikovány 
ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, v platném znění. 10 

Jak již bylo uvedeno vláda ČR vzala v rámci svého usnesení č. 592 z 12. června 
2002 návrhy prioritních skupin projektů a způsob čerpání finančních prostředků 
k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, zejména na posílení řešení 
důsledků ekologických zátěží vzniklých před účinností novely zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a důsledků 

restrukturalizace hutnictví. 48 

V současnosti probíhají sanační zásahy v OKR např. na lokalitách „Lazy“, 
„Darkov“, „Křemenec“, „Odra“ a „Paskov“. 
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4.3.3 EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE PO SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ 

V únoru 1990 byla podepsána dohoda o odchodu sovětských vojsk a byla zřízena 
funkce vládního zmocněnce pro záležitosti odchodu sovětských vojsk z území 
ČSFR. Poslední vlak se sovětskými vojáky a vojenskou technikou vyjel z Milovic 
v červnu 1991. 

V září 1991 vláda ČSFR rozhodla usnesením č. 577/1991 o zřízení Úřadu pro 
řešení důsledků pobytu sovětských vojsk na území ČSFR. Do působnosti tohoto 
úřadu patřily činnosti jako hydrogeologický průzkum a sanační práce, demolice 
havarijních objektů, náhrada škod fyzickým a právnickým osobám, převzetí 
objektů a finančních prostředků od sovětské strany apod. V témž roce však 
Úřadem byla přijata nulová varianta ve vyrovnání pohledávek a závazků se 
sovětskou stranou, čímž odpadl finanční zdroj prostředků na sanace ze sovětské 
strany.  

V listopadu 1992 zmíněný Úřad ukončil v souvislosti s ukončením federace České 
a Slovenské republiky svoji činnost a agenda sanací lokalit, kde pobývala 
Sovětská armáda, byla předána Ministerstvu životního prostředí. Převod činností 
a kompetencí souvisejících se sanacemi potvrdilo usnesení vlády ČR č. 2 ze dne 
6. ledna 1993, přičemž zabezpečení sanačních prací v lokalitách v působnosti 
České armády bylo ponecháno v kompetenci Ministerstva obrany. 

Sanace bývalých základen po Sovětské armádě je financována ze státního 
rozpočtu z kapitoly 315, program odstraňování škod po Sovětské armádě. 

Prostředky z rozpočtu MŽP na jednotlivé roky na financování nápravy 
ekologických škod po Sovětské armádě jsou poskytovány na základě „Zásad pro 
poskytování prostředků z rozpočtu MŽP na financování nápravy ekologických 
škod po Sovětské armádě“, jež jsou aktualizovány dle potřeb MŽP, nálezu NKÚ, 
apod.  

Dle bodu č. 9.3 „Zásad“ je jedenkrát za rok, v lednu následujícího roku, porada 
vedení MŽP informována o postupu sanace lokalit po Sovětské armádě.  

Odbor ekologických škod řídí celý proces posuzování a nápravu starých 
ekologických škod na lokalitách opuštěných Sovětskou armádou na území ČR. 
Zadává veřejné zakázky na analýzu rizika jednotlivých lokalit, na zhotovitele 
sanačních prací a zhotovitele supervize. 

Zabezpečuje uzavírání komisionářských smluv a smluv s dodavateli sanačních 
a supervizních prací, resp. jejich dodatků na jednotlivé roky. Před uvolněním 
finančních prostředků z rozpočtu MŽP kontroluje správnost předkládaných faktur. 
V případě potřeby zajišťuje kontrolu poskytnutých finančních prostředků na sanaci 
škod po Sovětské armádě u jejich příjemců. 

Nejméně 1 krát za dva měsíce OEŠ svolává na jednotlivých lokalitách kontrolní 
dny, vyjadřuje se k etapovým a ročním zprávám a závěrečným zprávám 
o provedené sanaci včetně postsanačního monitoringu. 

Odbor ekologických škod zabezpečuje spolupráci s ministerstvy, s orgány krajů, 
městskými úřady a orgány obcí při všech záležitostech, které se týkají nápravy 
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ekologických škod na horninovém prostředí a podzemních vodách způsobených 
pobytem bývalé Sovětské armády v ČR. 

Sovětská armáda využívala v České republice 73 různě velkých lokalit. 
Průzkumem bylo zjištěno, že zhruba u 60 lokalit je rozsah ekologických škod 
významný. Hlavním ekologickým poškozením v bývalých vojenských lokalitách je 
znečištění podzemních vod. Hlavními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky, 
chlorované uhlovodíky, ale také polychlorované bifenyly, těžké kovy a další toxické 
látky.  

Od r. 1991 byly sanační práce postupně zahájeny v nejvíce postižených lokalitách, 
takže k 31.12.2006 na většině lokalit již nezbytná sanace proběhla.  

Od začátku sanačních prací v r. 1991 bylo do konce r. 2006 vyčerpáno 
1 290 mil. Kč, do plánovaného ukončení v r. 2012 se předpokládá vynaložení 
dalších cca 300 mil. Kč. 

V r. 2006 pokračovaly sanační práce na šesti lokalitách (Hradčany, Milovice – Boží 
Dar, Milovice - tábor, Všejany - les, Luštěnice a Kuřívody). Byly zahájeny sanační 
práce na bývalé základně SA – lokalita Mycí rampy ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Dále rovněž pokračovala likvidace nepotřebných vrtů na území bývalého 
vojenského újezdu Ralsko.  

V roce 2007 byly zahájeny sanace v Bruntále a Olomouci-Neředíně.  
 

4.4 Využití odpadních materiálů pro rekultivace 

Jednou z možností využití odpadů pro rekultivační práce je jejich úprava, která by 

vedla ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností. 11 

V minulých desetiletích bylo běžnou realitou vytváření skládek, na něž byly 
ukládány vedlejší produkty vznikající v různých odvětvích průmyslu. Zmiňované 
vedlejší produkty uložené na haldách vykazují v mnoha směrech příznivé 
vlastnosti (fyzikálně mechanické, chemické, technologické aj.) a představují tak 
prostor pro využití v dalších odvětvích průmyslu. Důležitou podmínkou pro 
uvažované směry využití a prostředí i účel použití navrhovaného produktu je 

určení významných ekologických kriterií vyplývajících z příslušné legislativy. 66 

Základní podmínkou pro použití vedlejších produktů by mělo být to, že nebudou 
zhoršovat životní prostředí. Výrobky z těchto vedlejších produktů by neměly mít 
negativní vliv na povrchové a podzemní vody, na půdu, na horninové prostředí, na 
faunu, flóru a na ekosystémy. Podle chemického složení jednotlivých odpadních 
materiálů se určí charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti 
a významnosti. Na základě stanovení testů ekologické vhodnosti pro využití 
odpadních materiálů. Jako opatření k vyloučení negativních vlivů i dalšího 
ověřování a provádění zkoušek technologické vhodnosti se určí optimální způsob 

využití. 66 

V roce 2005 byl v ČR zpracován Realizační program pro průmyslové odpady. 
Odpadů, které by bylo možno do množiny průmyslových odpadů zařadit, je několik 
set. Hlavním kriteriem pro výběr odpadů byla jejich produkce nad 500 t/rok. Mezi 
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vybrané odpady byly zařazeny i agrochemické odpady, které jsou významné 
z hlediska dopadu na životní prostředí, prach z čištění spalin a pevné odpady 
z čištění plynů obsahující nebezpečné látky, jako zástupci energetických 

odpadů. 25 

Některé odpady, jako např. některé druhy popílků nebo odpad z výroby titanové 
běloby (viz níže), byly podrobeny analýzám a jsou certifikovány na materiál 
vhodný pro technickou rekultivaci a jsou stále v širší míře používány při sanačně 
rekultivačních stavbách, viz foto. č.6. 

Foto č. 6: Ukládání certifikovaného materiálu PRESTAB (archiv DIAMO, s.p., o.z. ODRA) 

Příklad produkce některých materiálů a odpadů pro rekultivace je v následujícím 
grafu č.1, kde je zobrazeno množství ukládaných složek v letech 2001-2007, 
přepravovaných jednou z velkých logistických společností v republice - OKD, 

Doprava, a.s. 24 

Graf č. 1: Přehled přepravovaných a ukládaných materiálů v rámci technické rekultivace (archiv 
Doprava, a.s.) 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

množství 

v tunách

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007

roky

Množství odpadových materiálů uložených v rámci technické rekultivace  

v letech 2001- 2007

PRESTAB

POPÍLKY

KALY

STRUSKA



Ing. Zuzana Viestová: Podmínky a možnosti využití odpadních materiálů pro rekultivace území 

40 

V celém světě vzrůstá snaha o využívání nejrůznějších druhů odpadů a vedlejších 
produktů z nejrůznějších průmyslových a zemědělských činností včetně odpadů 
z domácnosti. Organické odpady se nejčastěji přepracovávají biologickými 
metodami. Za standardní postup je možné považovat přepracování odpadů 
kompostováním za aerobních i anaerobních podmínek. Technologické postupy 
jsou velmi různorodé a vychází především z typu zpracovávaných odpadů 
a požadavků konečných produktů, např. kompost, bioplyn, apod. Ze zákona 
o odpadech vyplývá přednost materiálového využití odpadů před jiným využitím. 
Při sanacích a rekultivacích jsou biologické odpady ve velké míře využívány 

v rámci biologické rekultivace. 41 

4.4.1 VYUŽITÍ ODPADŮ ZE SPALOVÁNÍ VE SVĚTĚ 

Stejně jako v České republice tak i ve světě s sebou přináší výroba elektrické 
energie i tvorbu energetických odpadů, resp. vedlejších produktů, tzv. 
meziproduktů spalování uhlí. Mezi tyto produkty patří: popílek, struska, škvára, 
popel ze spalování ve fluidní vrstvě a tzv. energetický sádrovec, tj. sádrovec, 
vznikající při odsíření spalin. Produkce uvedených materiálů v celém světě se 

odhaduje na cca 1 000 mil. tun ročně. 50 

Podíl popílku na celkové tonáži energetických odpadů představuje cca 55 - 70 % 

v závislosti od technologie spalování uhlí. 55.  

V současnosti jsou popílky podobně jako v ČR využívané při výrobě cementu, 
cementových směsí, betonových panelů a také jako základka při inženýrských 
dílech a stavebních pracích. Kromě široké škály využití popílků je určité množství 

této suroviny deponováno bez užitku na skládkách. 50 

Konkrétním příkladem je popílek ze slovenské elektrárny EVO-1 (Elektrárna 
Vojany), který obsahuje cca 15-33 % spalitelných látek, jako důsledek 
nedokonalého spalovacího procesu. Takový relativně vysoký obsah tzv. nedopalu 
zabraňuje využívání popílku ve stavebním průmyslu, přičemž je možné uvažovat 
o získání této složky z popílku a vracet ji do spalovacího procesu. 

Dalším příkladem materiálového využívání všech vhodných odpadů může být 
využívání potenciálu tuhých odpadů ze spaloven v Německu. V třídícím zařízení 
se z popelovin oddělují cenné druhotné suroviny jako je železný šrot a směs 
barevných kovů. Popeloviny se v dalším stupni třídí podle zrnitosti. Je vypracován 
funkční systém kontroly kvality a podrobná stavební dokumentace pro využití 
popelovin jako stavebního materiálu při stavbách silnic a železnic a při budování 

náspů a terénních úpravách. 26 

Také v Illinois v USA bylo zjišťováno zda popel, nebo směs popílku a popela 
z energetického průmyslu může být použit jako přijatelný konečný kryt na 

skládkách odpadů, při rekultivacích. Byly provedeny i studie pěstování rostlin. 74 

Bylo zjištěno, že samotný popel, nebo smíchaný s asi 10 % popílku vytvoří stejně 
jako vrchní vrstva půdy (ornice) konečný povrch, který umožní stejné podmínky 

k rekultivaci. 74 
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4.4.2 VYUŽITÍ ODPADŮ ZE SPALOVÁNÍ ČERNÉHO UHLÍ 

Významnou oblastí odpadového hospodářství je nakládání s odpady z tepelných 
procesů výroby elektrické energie v tepelných elektrárnách. Jejich užitná hodnota 
roste s vývojem technologií spalování, odsíření a zejména výroby maltovin 

a cementů a proto nacházejí stále širší možnosti využití. 39 

Produkce tuhých zbytků po spalování tvoří podle druhu spalovaného materiálu 
10 - 40 hm.% spáleného materiálu. Většina těchto odpadů je dále materiálově 

využitelná a označuje se jako „vedlejší energetické produkty“(VEP). 39 

Pro využívání popelových energetických hmot z hlediska životního prostředí je 
totiž nezbytné zásadně rozlišovat dvě odlišné skupiny: 

-  popílky čerstvé, které nepřišly do kontaktu s vodou a jsou zpravidla součástí 
pevných imisí. 

-  popele plavené, které byly až do současné doby tradičně ukládány na složiště 
pomocí hydraulické přepravy. Tyto popeloviny nejsou toxické, obsahují 
minimum těžkých kovů. Jsou proto i poměrně snadno rekultivovatelné. 

Dlouhodobé sledování vlastností klasických popílků ukazuje, že se jednotlivé 
popílky mezi sebou značně liší ve svých fyzikálních i chemických vlastnostech. 
Velkou roli hraje druh spalovaného uhlí a způsob spalování. V rámci jedné 
elektrárny je chemické složení popílku relativně stálé, což však neplatí 
o fyzikálních vlastnostech. Jak je uvedeno závisí vlastnosti popílku na druhu 

spalovaného uhlí. 64 

Rozdíl ve vlastnostech popílků z fluidního spalování proti klasickým je daný 
změnou podmínek spalování. Hlavní změnou je snížení spalovací teploty a přidání 
alkalických aditiv přímo do prostoru spalování. Spalování probíhá při teplotě okolo 
850oC, nízko pod teplotou tavení popílku. Nedochází k protavování popílkových 
částic, zrna zůstávají porézní, mají vrstevnatou strukturu, velký měrný povrch. 
Obsahují reaktivní minerální fázi, což se může projevit pucolánovými vlastnostmi 

fluidních popílků. 16 

Fluidní popílek se svou granulometrií podobá spíše písku a vykazuje značnou 
nehomogenitu chemických vlastností. Popílky z výtavných ohnišť jsou obvykle 
jemnozrnnější než popílky z granulačních ohnišť. [89] 

V závislosti na podmínkách spalování z jedné uhelné částice vzniká až 30 částic 
popílku. Množství popílkových částic je do jisté míry závislé na velikosti původní 
částice uhlí. Z toho vyplývá, že zrnitostní rozdělení vznikajících popílků je do 

značné míry závislé na zrnitosti spalovaného uhlí. 20 

Na zrnitosti závisí většina fyzikálních a chemických vlastností popílků, což platí 
hlavně pro hustotu, měrný povrch, magnetická susceptibilitu. Obsah cenosfér, 
obsah nespáleného podílu a pro některé stopové prvky. Koncentrace některých 
stopových prvků vzrůstá při zmenšování velikosti zrn. Tyto prvky se většinou 
koncentrují na povrchu popílkových částic. [20] 

Změny, které nastávají v popelovinách po dobu spalování zahrnují tavící, 
aglomerační, kondenzační a sublimační proces, závisí na způsobu spalování, 
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teplotě a atmosféře v ohništi. Procesy termického rozkladu, oxidační a redukční 

reakce způsobují chemické změny minerálních fází. 14 

Při spalování uhlí s obsahem síry probíhá oxidace na oxid siřičitý a současně 
vzniká i malé množství oxidu sírového (max. 5-10 obj.% z celkového množství 
sloučenin síry). Z hlediska charakteristiky forem síry se v uhlí nachází dvě formy 
síry: organická síra (chemicky vázaná v organické struktuře uhlí se zastoupením 
do 5 %) a anorganická síra (pyritická, síranová a elementární). Po spálení uhlí asi 

5 % síry zůstává v popelu ve formě síranů. 68 

Z hlediska chemického složení rozdělujeme popílky do tří skupin: 

- bazické popílky s vysokým obsahem CaO (asi 30 %) 

- kyselé popílky s obsahem SiO2 nad 50 % a středním obsahem Al2O3+Fe2O3 do 
10 % 

- hlinito křemičité popílky s obsahem asi 50 % SiO2 a přibližně 30 % Al2O3. 64 

Klasický popílek můžeme zařadit do skupiny hlinito-křemičitých popílků, kde je 
patrný i nízký obsah CaO. Oxid vápenatý se výrazným způsobem uplatňuje při 
hydrataci hydraulických pojiv a jeho snížený obsah v samotném popílku vede 
k nutnosti přídavku vápna nebo jiné příměsi, čímž dojde k aktivaci hydraulických 

vlastností popílků. 65 

Chemické složení popílků z výtavných ohnišť ovlivňuje měrný prachový odpor 
částic, který je velmi důležitý pro odlučování prachů v elektrických odprašovačích. 
Alkalické složky (K2O, Na2O) snižují hodnoty měrného prachového odporu, 
zatímco Al2O3 a SiO2 ve skelné fázi přispívají ke zvýšení měrného prachového 
odporu. Popílky z granulačních ohnišť mají hodnoty měrného prachového odporu 
v rozmezí 1010 až 1011 Ω.cm-1. Popílky z výtavných ohnišť s vyššími podíly 

skelné fáze mají měrný prachový odpor až o řád vyšší. 19 

Pro fluidní popílky je charakteristický značný obsah Ca, který je kvůli odsířování 
přidávaný do spalovacího procesu, nejčastěji ve formě vápence. Krystalickou fázi 
tvoří tyto mineralogické novotvary: anhydrit CaSO4, portlandit Ca(OH)2, sádrovec 
CaSO4.2H2O, kalcit CaCO3, křemen SiO2, hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4, bazanit 
CaSO3.1/2H2O, ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O, hanebachit CaSO3.1/2H2O, 
traumazit Ca6Si2(SO4)2(CO3)2(OH)12.24H2O, tobermotit Ca5Si6O16(OH)2.H2O, 

portlantit Ca(OH)2. 17 

Celkově lze říci, že stupeň využití černouhelných popílků je poměrně nízký. Asi 
10 % se využije ve stavebnictví a zbytek se uloží v silicifikovaném stavu na 
skládku. Nejvíce jsou popílky využívány ve stavebnictví pro výrobu lehčených 
kameniv, pórobetonu, suchých omítkových, betonových a jiných speciálních směsí 
a tmelů pro výrobu cihel a keramiky, prvovýrobu různých typů solidifikátů 
a stabilizátů pro silniční a železniční účely. Zapracováním popílků do těchto hmot 
vzniká předpoklad takových chemických a mineralogických vazeb, které zabraňují 
vyluhovatelnosti toxických látek do vodného výluhu. Získá se tak výrobek zcela 

ekologicky nezávadný. 13 

Jednou z technologií, která také může snížit ekologické problémy a zvýšit využití 
popílku je peletizace, přičemž vzniklé ekopelety jsou rovněž ekologicky 



Ing. Zuzana Viestová: Podmínky a možnosti využití odpadních materiálů pro rekultivace území 

43 

nezávadným materiálem. Vlastní technologie peletizace je založena na zvlhčování 
popílku vodou v paletizační míse. Při různých kombinacích a poměrech směsi 
popílku a přísady lze do směsi přimísit tuhý sypký, nezávadný odpad (z různých 
průmyslových odvětví jako jsou textilky, papírny) čím se řeší komplexní likvidace 

širokého spektra odpadů. 21 

Popílky je možné také využít k výrobě různých druhů izolačních hmot. Jde 
o zpracování popílků technologií tavení s následným rozvlákněním. Důležitým 
faktorem při výběru popílků je také obsah doprovodných složek: Al2O3, Fe2O3, 
CaO, MgO, TiO, Na2O, K2O a síry a úroveň jeho radioaktivity. Vhodný kyselý 
modul, který je důležitý pro úspěšný tavící proces i adekvátní kvalitu vláken, lze 

získat různými korekčními komponenty jako jsou křemičitý písek, tuf, jíl. 23 

Velmi jemné fluidní popílky jsou využívány v maltách a betonech, kde mají funkci 
reaktivního kameniva vyplňujícího prostor mezi až o dva řády hrubšími zrny 
cementu, což omezuje tvorbu pórů a spoluvytváří hutnou nanostrukturu, mají tedy 
z toho hlediska podobnou funkci jako osvědčené křemičité úlety, důsledkem je 

většinou snížení záměsové vody. 22 

Dalším využitím popele ze spalování uhlí je realizace náspů, zásypů, obsypů 
a konstrukčních vrstev vozovek. Tento způsob využití je omezený ročním 
obdobím, výstavba není prováděna v zimě, kdy jsou elektrárny a teplárny nejvíce 

vytěžovány a produkují největší množství popela. 68 

Průmyslové využití vedlejších produktů odsířeni je omezené a závisí na zvolené 
technologii odsíření spalin. Poměrně dobře využitelný je energosádrovec, 
vznikající při technologii odsíření spalin metodou mokré vápencové vypírky. 
Energosádrovec je po kalcinaci využíván pro výrobu sádrokartonových desek, dál 
i jako regulátor tuhnutí cementu v cementárnách jako náhrada za přírodní 
sádrovec. 

V případě, že není možno vedlejší produkty odsíření a spalování využít výše 
uvedenými způsoby, lze je využívat buď samostatně nebo společně ve směsi pro 
výrobu tzv. stabilizátu následně využitelného k rekultivačním účelům. 

Pro rekultivace starých ekologických zátěží byl vyvinutý technický materiál 
(stabilizát) vyrobený z popílku a škváry ze spalování uhlí a odpadů z odsiřování 
spalin polosuchou vápenou a mokrou vápencovou metodou. Další vhodnou 
surovinou pro výrobu stabilizátu je aditivovaný popílek z fluidních ohnišť, vznikající 

při injektáži mletého vápence do fluidizované vrstvy spalovaného uhlí. 67 

Dochází zde k fyzikálně-chemické stabilizaci a zároveň i silicifikaci. Důležitou 
vlastností popílkových stabilizátů je jejich nízká objemová hmotnost, která je 
předurčuje k využití tam, kde použití těžkých zemitých materiálů selhává. Podle 
potřeby lze stabilizát využít při technické rekultivaci jako výplňový materiál nebo 
těsnící materiál. 

Popílkové materiály mají z geotechnického hlediska řadu významných pozitivních 
vlastností. Jsou poměrně lehké, mají vyšší smykovou pevnost a pod zatížením, 
které přichází v případě rekultivací v úvahu, jsou málo stlačitelné. Těžší zemní 
materiály používané k sanacím odkališť, se ve srovnání s popílkovými většinou 
podstatně hlouběji zabořují. Naopak popílkový materiál se do kašovitého podloží 



Ing. Zuzana Viestová: Podmínky a možnosti využití odpadních materiálů pro rekultivace území 

44 

zatlačuje málo. V praxi se osvědčilo především plavení popílkové směsi na 
lokalitách, kde je k dispozici dostatek vody. Vzniklý sediment je většinou dobře 
únosný a vytvoří poměrně pevnou vrstvu jako únosnější podklad pro nadložní 

sanační materiály. 67 

Černouhelný popílek z výtavných kotlů může být využit např. na zásypy, vyrovnání 
terénních nerovností nebo základky do vytěžených báňských prostorů. Existují 
další možnosti využití popílku, které vyžadují minimální nebo žádnou úpravu před 
jeho účelovým použitím. Vzhledem na snahu zhodnotit co největší množství 
popílků je potřebné hledat praktické možnosti jejich využití v zemědělství. Použití 
popílku zlepší fyzikální vlastnosti těžkých jílovitých půd. Kromě jiného zlepšuje 
cirkulaci a retenci půdní vláhy. Popílky mají alkalickou reakci, tedy budou snižovat 

kyselost půdy. 69 

Výše uvedené využití popelovin v důlních prostorách lze považovat za vysoce 
ekologický způsob využití odpadů. Již na počátku využívání popelovin v dole 
vznikl na tuto problematiku názor, že se do důlního prostředí vlastně vrací zpět 
nehořlavá část vytěženého uhlí, která vznikla spálením hořlavých částí uhlí 
v teplárnách nebo elektrárnách. Změny v pohledu na využití popelovin v báňské 
technologii nastaly v okamžiku platnosti nového zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb. Zařízení na povrchu, která jsou provozována na důlních podnicích 
pro přípravu plavící směsi, jsou nyní považována za zařízení k využívání odpadů 

dle § 14 odst. 1) zákona o odpadech. 15 

Podle evidence Centra pro hospodaření s odpady bylo v roce 2003 bylo vykázáno 
1 646 705,7 tun a v roce 2004 pak 1 037 767,7 t produktů ze spalování. V těchto 
letech bylo nejvíce odpadů využito způsobem N1, tedy na terénní úpravy apod. 
V roce 2003 bylo tímto způsobem celkem využito více než 2,4 mil. t odpadů. 
K využívání na povrchu terénu je možno použít pouze ty odpady vyhovující 
limitním hodnotám obsahu škodlivin v sušině a ekotoxikologickým testům. Podíl 
využitých vedlejších energetických produktů ke spálenému uhlí v zařízeních 
producenta se v roce 2004 pohyboval mezi 22-35 %. Nejčastěji byly producenty 
vykazovány následující vedlejší produkty (VEP): popílek, struska, směs strusky 
a popílku, popeloviny (plavené), aditivovaný granulát (stabilizát) a sádrovec 
(energosádrovec). Kvantitativní hodnocení podílu využití jednotlivých druhů VEP 

vyznívá ve prospěch různých druhů stabilizátů, následuje struska a popílek. 71 

Závěrem této kapitoly lze říci, že silnou stránkou problematiky VEP je především 
jejich základní charakter – použití jako náhrada primárních surovin pro rekultivace 
starých důlních děl, rekultivaci odkališť strusky a popílku, využití pro krajinotvorbu 
a rekultivace skládek odpadu a používání ve stavebnictví. 

Slabými stránkami jsou nedostatky v systému právních předpisů, jejich 
neprovázanost, nejednotnost terminologie, nefungující meziresortní spolupráce 

a chybějící tlak na využívání VEP spolu s problémy v certifikaci VEP. 71 

 



Ing. Zuzana Viestová: Podmínky a možnosti využití odpadních materiálů pro rekultivace území 

45 

4.4.3 ODPAD Z ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU 

Odpady z energetického průmyslu vznikají spalováním energetického uhlí 
v elektrárnách a teplárnách. Při tomto spalování vznikají kouřové plyny, které 
prochází elektrostatickými odlučovači. Na odlučovačích se s účinností až 99,2 % 
zachycuje popílek, který následně padá do výsypek, odkud je pneumaticky 
dopravován do expedičních sil. Množství zachyceného popílku je cca 
25 t/blok/hod.  

Některé z elektráren a tepláren (např. Přerov, Olomouc) používají technologii 
fluidního spalování za atmosférického tlaku. Mleté palivo s přísadou vápence příp. 
dolomitu se spaluje v cirkulující vrstvě při teplotě 850oC. V průběhu disociačního 
procesu se váže z paliva uvolňovaný SO2 na CaSO4, což má značný význam 
z ekologického hlediska, neboť v opačném případě v důsledku oxidu siřičitého 
v atmosféře vznikají velmi škodlivé tzv. kyselé deště. V těchto zmodernizovaných 
provozech vznikají pevné odpady v podobě ložového popele a popílků 
z elektrofiltrů (odlučovačů). Výsledným produktem je pak směs popela 
z původního paliva, nezreagovaného odsiřovacího činidla (CaO s případnými 
zbytky CaCO3), síranu vápenatého, produktů reakce popelovin s CaO 
a nespáleného paliva. Vzhledem k tomu, že teploty spalování jsou při fluidních 
procesech nižší než při klasickém spalování, je nezreagovaný CaO přítomen ve 
formě tzv. měkce páleného vápna a je tedy reaktivní. Pro fluidní popílky je též 

charakteristický nízký obsah taveniny. 53 

V důsledku transportu kouřových plynů z prostoru ohniště dochází k separaci 
jednotlivých tuhých částic této směsi, jemné podíly jsou odnášeny spalinami ve 
formě úletu a hrubší zůstávají ve spalovacím prostoru. Úlet tuhých látek je 
z kouřových plynů odstraňován běžnými technologickými postupy (cyklóny, filtry). 
Každá fluidní spalovací jednotka proto zpravidla produkuje fluidní popílky dvojího 
druhu: popílek z prostoru ohniště (označovaný např. ložový) a popílek získaný 
z úletu (označuje se cyklónový, filtrový apod.). Vlastnosti obou těchto popílků se 
výrazně liší jak ve fyzikálních vlastnostech (granulometrie, měrný povrch, hustota, 
sypná hmotnost), tak v chemickém a mineralogickém složení, i když pocházejí 
z téhož technologického procesu fluidního spalování a odsiřování. Stejně jako 
u popílku klasického se i u fluidních popílků obou druhů projevuje nevýhoda 
kolísavých vlastností, zejména chemického složení, měrné hmotnosti a ostatních 
parametrů, způsobená nestabilitou spalovacího procesu a variabilitou vlastností 

vstupních komponent (uhlí a odsiřovacího činidla). 53 

V rámci OKR je fluidní popílek využíván při rekultivační stavbě „Rekultivace 
nádrže Křivý důl“ v k.ú. Stonava. Jedná se o míchání fluidního popílku s vodou 
v mobilním míchacím zařízení. Tato směs – stabilizát se následně žlabem plaví do 
prostoru vytěžené bývalé kalové nádrže.  

Samotný popílkový stabilizát je certifikován jako výrobek pro variantní využití ve 
stavebnictví. Vzniká technologickou úpravou vstupních surovin, tj. tuhého 
reakčního produktu z odsiřování spalin obsahující sloučeniny vápníku z fluidních 
kotlů ve směsi s popílkem z granulačních kotlů, spočívající v dokonalém promísení 
s optimálně nadávkovaným množstvím záměsové vody. Specifickou vlastností 
produktů fluidního spalování je obohacení produktů volným vápnem, které je 
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následně využito při chemických reakcích v průběhu stabilizace směsi po přídavku 
vody.  

Po smíchání fluidního popílku s vodou dochází k nastartování hydratačních 
procesů. V tomto alkalickém prostředí se využívají pucolánové cementační reakce 
a za přítomnosti volného CaO v produktu odsíření vzniká směs s vazebnými 
schopnostmi. 

4.4.3.1 Fyzikální vlastnosti popílků 

Fyzikální vlastnosti popílků ovlivňuje spalované uhlí a technologie, kterým je uhlí 

spalováno. Mezi základní vlastnosti patří: 45 18 

 Zrnitost spalovaného uhlí – je limitovaná druhem spalovacího zařízení 

 Teplota spalovaného uhlí je cca 1400 – 1600oC pro černé uhlí, 1100 – 
1300oC pro hnědé uhlí. Teplota uhlí spalovaného ve fluidních kotlích je 
v rozmezí 800 – 850oC, přičemž nesmí překročit 900oC, protože by 
docházelo ke škvaření. 

 Granulometrie popílků – je ovlivňována jemností mletí prachových uhlí, 
rychlosti tvorby cenosfér (duté kulovité částice) a obsahem nespáleného 
podílu. Velikost popílkových zrn se pohybuje ve velmi širokém intervalu od 

0 až 100 m. 

 Měrný povrch popílků – významná vlastnost pro posuzování vyluhovatelnosti 
různých druhů popílků. Velikost měrného povrchu je ovlivňována množstvím 
nedopalu v popílku. Popílek mívá zrna velikosti 0,001 – 0,1 mm, což 
odpovídá měrnému povrchu zhruba 2000 – 3000 cm2.g-1. Uvádí se, že 
popílek obsahuje až 68 % částic menších než 0,063 mm. Až 98 % částic 
menších než 0,040 mm má kulovitý tvar. 

 Hustota a sypká hmotnost popílků – závisí na typu a stavu mlýnů, na druhu 
a jemnosti paliva, způsobu spalování a typu a stavu odlučovacích zařízení. 
Měrná hmotnost popílků se pohybuje v rozmezí 1,9 – 2,6 g.cm-3. 

 Barva popílků – bývá od světle šedé až po černou podle toho, je-li v uhlí 
obsažena břidlice (světlá) nebo pyrit (tmavá). 

 Tvrdost popílku – nemůžeme měřit přímo. Popílky obsahují kolem 50 % 
silikátů, proto jsou jejich částice tvrdé a křehké. 

 Nasákavost, zhutnitelnost, námrazovost a tavitelnost –  je rozdílná, 
nejvyšší nasákavost mají popílky z roštových ohnišť a nejnižší z granulačních 
ohnišť. Zhutnitelnost, námrazovost a tavitelnost jsou významné při 
posuzování použitelnosti popílků ve stavitelství. 

 

Tabulka č. 1: Vybrané fyzikální vlastnosti popílku 45 

Vlastnost Průměrná hodnota 

ztráta žíháním         3,02 % 

pH vodního výluhu 11,5 

sypná hmotnost      785 kg/m³ 
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Vlastnost Průměrná hodnota 

setřesená hmotnost    1124 kg/m³ 

měrná hmotnost    2307 kg/m³ 

obsah celkové síry         2,75 % 

4.4.3.2 Chemické vlastnosti popílků 

Fluidní popílky obsahují vyšší množství měkce páleného reaktivního vápna (15 až 
35 %) a mají poměrně vysoký obsah SO3 (7 až 18 %), jenž může způsobit v pojivu 

vznik etringitu. 31 45 
Popílek je deklarován jako produkt z elektrostatických odlučovačů kouřových 
plynů, vznikajících spalováním černouhelného prachu, jehož předností je nízký 

obsah spalitelných látek a stálá kvalita fyzikálních a chemických vlastností. 60 
 

Tabulka č. 2: Průměrné chemické složení černouhelného popílku 60 

Složka [% hm.] 

SiO2 53,7 % 

Al2O3 24,6 % 

CaO   3,6 % 

MgO     1,67 % 

TiO2     1,03 % 

Fe2O3   7,9 % 

SO3     0,96 % 

Na2O   <0,85 % 

 

Tabulka č. 3: Porovnání chemického složení popílků z elektrárny Dětmarovice (EDĚ) a teplárny 

Olomouc (TOL) 60 

Složka EDĚ 
[% hm.]  

TOL 
[% hm.] 

SiO2 52,4 33,10 

Al2O3 24,2 18,40 

Fe2O3   6,4   6,10 

FeO   0,3 nestanovováno 

TiO2   1,0   1,17 

Cr2O3  0,1 nestanovováno 

P2O5    0,4 nestanovováno 

CaO    4,0 21,00 

MgO    2,8    0,56 

MnO    0,1    0,14 

K2O    2,8    0,79 

Na2O    0,3    0,70 

C    4,5 nestanovováno 

S    0,8    5,33 
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4.4.4 ODPAD Z CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 

Odpad z chemického průmyslu je např. odpad z výroby titanové výroby 
společností PRECHEZA a.s. se sídlem v Přerově. Tato společnost má více než 
stoletou tradici a je největším výrobcem anorganických pigmentů v ČR, jedním ze 
tří výrobců titanové běloby v rámci zemí CEFTA a vývozcem technologického 
know how. Výrobní program PRECHEZY a.s. je orientovaný na výrobu 
anorganických pigmentů a chemikálií vyrobených z meziproduktů hlavní výroby. 
Rozhodujícím výrobním i obchodním artiklem akciové společnosti je v současné 
době titanová běloba, její prodej představuje cca 80 % celkového obratu 
společnosti. Dále se na obratu společnosti podílejí železité pigmenty (16 %), 
kyselina sírová (2 %) a ostatní chemikálie. Z celkového objemu chemických 

výrobků je cca 85 % exportováno. 57  

Surovinou pro výrobu titanové běloby sulfátovým způsobem je nerost ilmenit 
(FeTiO3). Chemicky jde o směs oxidů, především titanu a železa. Technologie 
výroby titanové běloby je založena na rozkladu nerostu ilmenitu kyselinou sírovou. 
Tento postup je nazýván tzv. sulfátovou technologií. Ilmenit se mele, suší a poté 
se rozkládá koncentrovanou kyselinou sírovou. Rozložená hmota je po dozrání 
a ochlazení rozpuštěna vodou. Vzniklý roztok se redukuje, pak čířením zbaví 
nerozpustných částic a dále je ochlazen, čímž dojde k vyloučení železa ve formě 
krystalické zelené skalice. Ta je oddělena na odstředivkách. Následuje hydrolýza, 
při níž se vyloučí amorfní vločky oxidu titaničitého, které však ještě nemají 
požadované fyzikální vlastnosti. Proto se vzniklá suspenze oxidu ve dvou stupních 
s vloženým bělením promývá a po přídavku dalších potřebných chemikálií 
a zahuštění žíhá při teplotě přes 800°C v kalcinační peci, čímž se vytvoří částice 
použitelného pigmentu ve dvou základních druzích - anatas a rutil. Kalcinát se 
mele na částice, které je možno přímo používat, ale větší část produkce je tzv. 
povrchově upravována. Při této operaci se ve vodní suspenzi váží na povrch 
částic TiO2 další chemikálie, které zlepšují některé fyzikální vlastnosti, především 

povětrnostní odolnost a dispergovatelnost. 56 

Odpadní kyselina sírová je zpracovávána na neutralizační lince tak, že volná 
H2SO4 je neutralizována vápencem a zbývající sírany pak vápnem. Výstupem je 
bílý sádrovec PREGIPS, využívaný ve stavebnictví pro výrobu cementu nebo 
sádry a hnědý PRESTAB - granulát aditivovaný pro technickou rekultivaci. 
Z odpadů a meziproduktů, které vznikají při výrobě titanové běloby bude dále 
věnována pozornost pouze PRESTABu. I když dnes je již certifikovaným 

výrobkem, je důležitou součástí navržených směsí. 56 Ukládání PRESTABu 
v rámci závodu Precheza Přerov je na fotografii č. 7. 
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Foto č. 7: Rozprostírání Prestabu v Precheze Přerov (archiv OKD, Doprava, a.s.) 

 
Jedná se o produkt z technologicky definovaného procesu výroby, 
identifikovatelný jako hydratovaný síran vápenatý CaSO4.2H2O s obsahem oxidů 
železa, oxidu titaničitého a minoritních doprovodných látek, jejichž obsah je 
stanoven normou PND 58-301-99. Produkt byl v roce 2004 recertifikován 
Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. Autorizovanou osobou 242, Most jako 

výrobek vhodný pro technickou rekultivaci. 61 
 

4.4.4.1 Fyzikální vlastnosti produktu z chemického průmyslu 

 

„Prestab“ je materiál polotuhé plastické konzistence, bezprostředně po výrobě 
černozelené barvy, která se vlivem oxidace mění do okrově rezavého tónu. Je 
neagresívní, nehořlavý, netoxický, neradioaktivní a zdravotně nezávadný. Díky 
svým těsnícím vlastnostem je vhodný pro technickou rekultivaci povrchových 
uhelných dolů, zbytkových jam po těžbě užitkových nerostů, odkališť nebo skládek 
odpadů - obecně pro rekultivaci terénu. Hodí se i do podsypového materiálu při 

stavbě silnic a dálnic. 38 
 
 

Tabulka č. 4: Vybrané fyzikálních vlastnosti produktu Přestav 38 

Vlastnost Hodnota 

Barva 
Černozelená, vlivem vzdušné oxidace 

mění barvu do rezavě hnědé 
pH 6÷8 
Hustota 2 320 kg/m3 
Rozpustnost ve vodě nerozpustný 
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Vlastnost Hodnota 

Sypná hmotnost 670 ÷ 720 kg/m3 
Setřesená hmotnost 720 ÷ 1100 kg/m3 
Velikost částic 100 ÷ 150 µm 

4.4.4.2 Chemické vlastnosti produktu „Prestab“ 

Granulát aditivovaný pro technickou rekultivaci PRESTAB (dále jen „výrobek) je 
chemický přípravek na bázi je hydratovaného síranu vápenatého CaSO4.2H2O 
s obsahem oxidů železa, oxidu titaničitého a malého množství doprovodných 

anorganických látek. 57 
 

Tabulka č. 5: Obecné chemické složení Prestabu 57 

Složky výrobku [% hm.] 

CaSO4.2H2O >32,0 

H2O (při 50 °C) <50,0 

Fe2O3 <12,0 

TiO2   <3,0 

MgO    <1,5 

SiO2   <1,5 

Al2O3   <0,5 

Ostatní anorganické látky   <0,1 

Organické látky žádné 

 
Pozn.: Koncentrace dalších přídavných a doprovodných látek, příměsí a nečistot 
jsou pod limitem pro klasifikaci podle platné evropské i české legislativy. 
 

 

4.4.5 ODPADY Z CHEMICKÉ VÝROBY A JEJICH VYUŽITÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE 

Za jeden z nejdiskutabilnějších odpadů z chemické výroby lze považovat odpad 
z výroby titanové běloby. V České republice je tento odpad produkován 
společností Precheza Přerov, je certifikován jako výrobek – výplňový materiál pro 
technickou rekultivaci. 

Dalším stěžejním odpadem z výroby titanové běloby v případě tzv. sulfátové 
metody, je zelená skalice obsahující rovněž značné množství volné kyseliny 
sírové. Od roku 1978 bylo v EU postupně přijato několik směrnic týkajících se 
konkrétně odpadů z výroby oxidu titaničitého, jejichž cílem bylo omezování 
znečištění životního prostředí těmito odpady, ale které současně tolerovaly 
ukládání těchto odpadů na skládky, vstřikování do půdy či vypouštění do vodních 
těles. Tyto z dnešního pohledu nepřijatelné praktiky byly již opuštěny a rovněž 

zakázány. 29 
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Oxid titaničitý představuje jeden ze strategických výrobních artiklů, neboť je 
nejvýznamnějším a nejvíce vyráběným anorganickým pigmentem vůbec. Používá 
se v širokém okruhu průmyslových odvětví, např. ve výrobě nátěrových hmot, 
plastů, syntetických vláken, papírů, smaltů, keramiky. Celosvětová roční spotřeba 
titanové běloby se pohybuje okolo čtyř milionů tun. Odpadní síran železnatý je 
neutralizován popílkem z fluidního spalování uhlí za přídavku nezbytného 

množství vody, jedná se o jeho neutralizaci metodou stabilizace/solidifikace. 27 

V roce 2001 byly v rámci ČR navrhovány a zkoušeny receptury směsí tvořených 
z Prestabu, popílku a vápna pro stavbu tělesa pozemních komunikací, které 
splňují podmínku maximálního využití Prestabu i za cenu dosažení nižších 
fyzikálně-mechanických parametrů. Vzorky Prestabu byly dodány z různých 
odběrových míst, a to z odkaliště částečně vyschlý, z odkaliště vlhký až po odběr 
přímo z výroby. Popílek byl použit z Teplárny Přerov. Nově vzniklý stabilizát byl 
posuzován jako forma stabilizovaného popílku dle TP 93 „Návrh a provádění 
staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů“ a dle ČSN 73 6133 
„Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ zařazen jako 
sypanina z druhotných surovin. Na základě výsledků byly navrženy variabilní 
receptury, ve kterých byly použity vzorky Prestabu s vlhkostí v rozmezí 40 – 50 % 
(vztaženo na původní vzorek). Receptury stabilizátu zohledňovaly vlhkost vstupní 
suroviny dávkovaného Prestabu. Receptury byly doporučeny k dalšímu testování 
tak, aby směs tvořilo 47 – 40 % Prestabu z odkaliště a 36 – 60 % popílku Teplárny 
Přerov a 4 % vápna odpadního z Českomoravského vápna Mokrá. V případě 
vyššího množství pojiva je možno stejný vzorek použít ve složení 50-40 % 

Prestabu z odkaliště a 43-53 % popílku a 7 % vápna. 43 

Využití stabilizátu v silničním stavitelství šetří na jedné straně přírodní suroviny, 
které by jinak byly spotřebovávány, na straně druhé se snižuje množství odpadu, 
které by bylo uloženo bez užitku na skládkách. Ve všech případech využití odpadů 
je nutno důsledně dbát na to, aby nedošlo k poškození životného prostředí. 
K tomu slouží zejména systémy kontroly řízení jakosti, certifikace a dále povinný 
proces posuzování vlivu na životní prostředí. 

Z minulých let je třeba připomenout, že např. japonská firma Takenava použila cca 
7 500 tun stabilizátu jako podklad pro podlahy ve výrobní hale firmy Toyota 
v pardubické průmyslové zóně. Dalších 25 000 tun stabilizátu bylo použito na 
výstavbu protipovodňových hrází potoka Podolky. Dobré zkušenosti z této stavby 

je možno využívat i při další výstavbě ochranných protipovodňových hrází. 43 

Další zkoušky proběhly v letech 2004-2005, kdy se Stavební geologie – 
Geotechnika a.s. zabývala poloprovozními zkouškami s cílem posoudit možnosti 
využití druhotných surovin (materiálu Prestab a popílku) při stavbě dálnice D1, 
která prochází v blízkosti jejich deponie v Přerově a vyřešit tak materiálový deficit 
přírodních zdrojů sypaniny této oblasti. Poloprovozním zkouškám předcházelo 
laboratorní ověření navrhované receptury a posouzení její proveditelnosti při 
mísení in situ zemní frézou. Pro výstavbu zkušebních úseků byla navržena 
receptura směsi Prestab, popílek a vápno v poměru 50:50:6 %. Důvodem byla 
snaha snížit technologickou náročnost při vlastní realizaci. Tato směs vykazovala 
nejvyšší hodnoty CR ihned po smísení (až 18,3 %) a pevnosti v prostém tlaku 

dosahovaly hodnoty 0,75 MPa po 7 dnech zrání. 44 
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Na základě komplexního hodnocení laboratorních a poloprovozních zkoušek 
a ročního monitoringu směsi Prestabu, popílku (1:1) a 6 % CaO zamíchané zemní 
frézou je doporučeno směs používat při výstavbě těles násypů pozemních 
komunikací. Nedoporučuje se směs Prestabu, popílku (1:1) a 6 % CaO používat 
do aktivní zóny pozemních komunikací. 

Otevřenou otázkou zůstává technologie mísení jednotlivých složek stabilizátu. Při 
použití míchacího centra nemusí být připravená směs okamžitě zpracována do 
konstrukce násypového tělesa a lze ji po dobu maximálně 7 dnů deponovat. 
Vyrobenou směs je třeba ochránit před deštěm a skládková plocha musí být 
zpevněná a odvodněná. Použitím míchacího centra se vyhne problémům se 

zpracovatelnosti Prestabu. 44 

Mimo využití stabilizátu v dopravním stavitelství je tato směs využívána 
k zahlazování důlní činnosti, sanaci a rekultivaci vytěžených prostor, pro výrobu 
stavebních hmot, jako náhrada křemičitých písků při otryskávání, apod.  

Ve společnosti Dalkia Česká Republika, a.s. je cílem nalézt zlepšení využití pro 
všechny produkované VEP ve všech divizích společnosti. Jako pilotní jednotka 
byla zvolena Teplárna Přerov, která patří do skupiny Dalkia Česká Republika, a.s. 
Ta se zapojila do aktivit společnosti Precheza a.s. na využívání jejich produktu 
z výroby titanové běloby na bázi CaSO4 (Prestab). Provedené práce prokázaly 
reálnou možnost použití daného výrobku – stabilizátu pro výstavbu násypových 
těles, přičemž limitující faktory jsou ekonomické náklady na výrobu a dopravní 

náklady vzhledem k místu použití. 46 

Obecně lze říci, že prvořadým cílem sanací starých zátěží z výroby titanové 

výroby musí být dokonalé zneutralizování obsažené kyseliny. 27 K tomuto účelu 
je možné použít běžných neutralizačních činidel např. vápna, ovšem je to relativně 
drahé řešení. Proto je používán jako neutralizační činidlo popílek z fluidního 
spalování uhlí, který vykazuje podobné vlastnosti jako cement – po smíchání 
s vodou má schopnost samovolně tuhnout a tvrdnout a je tedy vhodným pojivem 
pro stabilizaci/solidifikaci odpadů. V této souvislosti je významné, že samotný 
fluidní popílek představuje pro životní prostředí neškodný materiál neboť 
neuvolňuje do vodného prostředí prakticky žádné nebezpečné polutanty a je 

hodnocen jako neekotoxický. – 30, 32, 33 

4.4.6 VYUŽITÍ ODPADŮ Z CHEMICKÉ VÝROBY VE SVĚTĚ 

Příkladem využití odpadů z chemické výroby může být výzkum vhodných frakcí 
zbytků (červený kal) z bauxitové rafinace z Alcoa v Austrálii, který byl zkoumán 
jako materiál zlepšující půdu v písčitých zeminách na polích.  

Ve většině případů byl červený kal míchán s 5-8 % sádrovce. Velké množství kalu 
snížilo nepatrně výnosy. Přidáváním sádrovce se výnos zvýšil. Sodíkové soli byly 
deštěm z písku upraveného červeným kalem v množství 1 680 t/ha rychle 
vyluhovány. Pro maximální výnos byl požadován poměr množství draslíku 
a fosforu 0-20 kg/ha v hnojivu.  
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Při provedených analýzách byly zjištěny nízké koncentrace manganu, těžké kovy 
ani fluoridy se při pěstování na upravených písčitých pozemcích ve zvýšených 

koncentracích neprokázaly. 79 

V Austrálii byly tyto směsi bauxitového rafinačního zbytku (červený kal), 
odpadního sádrovce a částečně písčité půdy také navrženy pro použití 
k zachycení živiny řídícího programu, kdy byly zavlažovány v proudech simulující 

dešťové srážky v periodě 2 roky a v určené kvalitě. 79 

Převažující soli které byly uvolňovány byly sodné sulfáty, produkt červeného kalu, 
alkaličnost byla neutralizovaná sádrovcem. Aplikovaný poměr je 850 t/ha 
červeného kalu, množství solí vyluhovaných do spodních vod může být 
ekvivalentem k solím vyluhovaných dešťovými srážkami v periodě 20 let z půdy, 
kde nebyl červený kal aplikován, a může představovat ne nedůležitý vliv při 
aplikaci do písčitých zemědělských půd v povodí řek, které ústí do moře. 
Vylučování hliníku, železa a kadmia z červeného kalu bylo zanedbatelné, zatímco 

uchování superfosfátů bylo přes 90 %. 79 

Fluoridy z odpadního sádrovce byly rychle vyluhovány a redukovány do původních 

koncentrací (menší než 1 mg/l) během jednoho období zimních dešťů. 119 

Dalším odpadem, který je využíván pro rekultivace, jsou zbytky z cementáren. 
Recyklované zbytky z cementáren a továren na výrobu sádry byly v regionu 
Toscana v Itálii aplikovány do půdy k rekultivaci skládek a degradovaných oblastí 
již v roce 1990. Tyto zbytky byly analyzovány v laboratořích na půdní živiny 
a limitní faktory. Skleníkové pokusy byly provedeny v Herbaceous Cultivations 
Institute na univerzitě ve Florencii. Sádra byla smíchána se dvěma rozdílně 
bobtnajícími látkami, specifickým kalem vytvořeným z průmyslových rostlin 

a kompostovaného odpadu. Kal nakonec přinesl nejlepší výsledky. 72 

Sádra odpadní kyseliny sírové z výroby oxidu titaničitého, obsahuje přibližně 10 % 
CaCO3. Vzorek sádry byl také testován titrační metodou. Schopnost sádry zvýšit 

pH půdy bylo úměrné obsahu CaCO3. 73 

Další ukazatelé (fyzikální vlastnosti, možná přítomnost oxidů železa 
a CaSO4.2H2O) musí být přednostně zvažovány při použití sádry jako zmíněného 

půdního doplňku. 73 

Odpadní materiály byly zkoušeny i v silničním stavitelství. Portlandský cement byl 
použit při obnově podkladu stabilizací cementem (CSRB) v pilotní hloubkové 
rekonstrukci na venkově jihovýchodní Georgie. CSRB je produkován tak, že 
portlandský cement je přidávaný do jílovo – písčitého základu, a tato směs je 
použita jako podklad pod litý asfalt. The Georgia Department of transportation 
(GDOT) - úřad pro dopravu toto poprvé použil v roce 2004 v Long County na 
4,8 km dlouhém úseku. Ten byl pokryt vrstvou 12,5 mm Superpave a uvedenou 
směsí. 
Vytvořené vzorky jílovo – písčitého základu uspokojivě reagovaly s portlandským 
cementem. Pevnostní požadavek na jílovo – písčitý základ byl takový, aby byla 
získána stejná úroveň neohraničené pevnosti v tlaku jako s přidáním 
6 % cementu. 
Provizorní specifikace CRSB byla vytvořena na 152 m dlouhém zkušebním úseku 
z 12,5 mm směsi. 
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Konstrukční postupy byly nastaveny na zkušebním úseku. Konstrukční výdaje na 
zkušebním úseku byly sníženy na 42 %. Pádové zkoušky měřené na konstrukci 
ukazovaly, že odchylky byly popsatelně nižší na zkušebním úseku než na úseku 
pouze s asfaltovým povrchem. [88] 

V Číně byla testována odpadní soda jak v silničním stavitelství tak i pro 
rekultivační účely. Odpadní soda je druh průmyslového odpadu, který vzniká při 
použití tradiční výrobní technologii sody. Nahromaděná odpadní soda v Tianjin 
Soda Faktory zabírá plochu několika čtverečních kilometrů. Byly prováděny 
zkoušky míchání odpadní sody s jinými materiály jako např. popílek a beton, tak 
aby byl vytvořen materiál použitelný k rekultivačním účelům a zakládání silnic. 
Byly testovány geologické vlastnosti, chemické složení a environmentální dopady 
těchto směsí. Výzkumné výsledky ukazují, že směsi mohou zajistit dostatečnou 
únosnost pro zakládání silnic a občanských staveb a jsou zejména vhodné pro 
rekultivační účely s menšími návozy. Směsi by měly být používány daleko od 
vodních zdrojů a zemědělsky využívaných oblastí. Proto mohou být směsi 
používány v přímořských oblastech, kde jsou environmentální dopady použití 

směsi s odpadní sodou menší než vliv lokálních materiálů. 118 

4.4.7 ODPAD Z HUTNÍHO PRŮMYSLU 

Jedná se o odpady z výroby surového železa a oceli.  

Při zpracování roztavených tekutých kovů vzniká jako vedlejší produkt termických 
procesů struska. V tomto případě nekovové složky vsázky, produkty vzniklé při 
metalurgických reakcích v tavenině a stržené částečky vyzdívek vyplouvají na 
povrch kovové lázně. Na povrchu taveniny pak vytvářejí více nebo méně souvislou 

vrstvu. 51 

Využití mimo jiné i strusky je na další fotografii č. 8. 

Foto č. 8: Ukládání strusky, energosádrovce a Prestabu sendvičovým způsobem, rekultivační 
stavba „Asanace kalové nádrže Nový York“ (archiv OKD, Doprava, a.s.) 
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4.4.7.1 Vysokopecní struska 

Výroba surového železa probíhá ve vysokých pecích. Vysoká pec je uzavřený 
systém, do kterého se zavážejí materiály obsahující Fe (kusová železná ruda, 
aglomerát a/nebo pelety), aditiva (struskotvorné přísady jako je vápenec) 
a redukční činidla (koks). Tavidla a přísady se přidávají proto, aby se snížil bod 
tavení hlušiny, zlepšil přechod síry do strusky, zajistila se požadovaná jakost 
tekutého surového železa a umožnilo se další zpracování strusky. Množství 
vyrobené strusky je určeno použitou železnou rudou a množstvím tavidel, pomocí 

kterých se dosáhne potřebné jakosti surového železa. 53 

Vysokopecní technologie využívá vysoce jakostní rudu, ale do vsázky je možné 
využít i odpady. Jakékoliv doprovodné prvky se rozdělí mezi fázi horké taveniny 
kovu a strusku. Mezi ty, co přecházejí do horké taveniny kovu patří fosfor, síra, 
mangan a křemík. Titan, hliník, vápník, hořčík a podstatná část křemíku a síry 

přecházejí do strusky jako oxidy nebo metaloidy. 53 

Vysoká pec se periodicky odpichuje, aby se z nístěje vypustila tavenina surového 
železa a struska. V tomto roztaveném stavu má kov teplotu přibližně 1440 –
 1500 oC. Struska odpíchnutá z pece proudí ve žlabech do závodu granulace, 
nebo do struskových pánví, či do otevřené jámy. 

Zpracování strusky 

Množství vyrobené strusky je určeno použitou železnou rudou a množstvím 
tavidel. Strusku lze použít k mnohým účelům včetně materiálu pro stavbu silnic, 
přísad do cementu, jako tepelnou izolaci (minerální vlna) a náhradu cementu. 
V současnosti převažují tři procesy, které se používají při úpravě vysokopecní 

strusky: 54 

 granulace strusky  

 zakládání strusky do jam  

 peletizace strusky 

Granulace strusky 

V současnosti nejběžnějším procesem, který se ke zpracování strusky používá. 
Metoda zahrnuje odlévání roztavené strusky pomocí vysokotlakých vodních 
trysek. Po granulaci se kaše strusky s vodou běžně přepravuje do odvodňovacího 
systému. Po odvodnění je zbytková vlhkost struskového písku obvykle okolo 
10 %. Filtrační lože se periodicky opětně promývá vodou a prohání vzduchem, aby 

se odstranily jemné částice. 54 

Zakládání do struskových jam 

Proces zahrnuje odlévání tenkých vrstev roztavené strusky přímo do struskových 
jam sousedících s pecemi. Alternativně po uložení strusky do pánví se roztavená 
struska pomalu chladí a krystalizuje na volném vzduchu. Jámy se střídavě plní 
a odtěžují. V praxi se může doba chlazení zkrátit ostřikováním horké strusky 

regulovaným množstvím vody. 52 
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Uvedeným procesem se tvoří kusová struska, která je žádoucí surovinou pro 
stavbu silnic. Čas chlazení má velký vliv na kvalitu vzniklé kusové strusky. 
Chlazení vodou také zlepšuje mikrostrukturu při dosažení lepších mechanických 
vlastností. 

Peletizace strusky 

Peletizační proces se využívá pouze v několika závodech EU. Roztavená struska 
se rozprostře na desku. Vrstva strusky se rozřeže regulovanými vodními tryskami. 
Struska se potom odstředivě vyhazuje do vzduchu na rotačním bubnu, aby se 

dokončilo unikání plynu a chlazení. 54 

4.4.7.2 Ocelárenská struska 

Při zpracování oceli se struska významně podílí na metalurgických pochodech 
a její složení je proto vždy přizpůsobeno používanému procesu. Její chemické 
složení se mění v závislosti na principu metalurgického pochodu. Ocelárenské 
strusky jsou většinou bazické, jejich bazicita je větší než 1. 

Konvertorová struska 

Struska z kyslíkových konvertorů ocelárny představuje největší množství vzniklých 
odpadů. Tuto strusku lze využít jako vratný odpad při procesu výroby železa, při 
výrobě umělých hnojiv nebo při stavbě silnic.  

Struska elektrických obloukových pecí 

Tato struska je charakteristická vysokou pevností, dobrou odolností v různém 
počasí a vysokou odolností proti obrusu. Také se používá jako náhradní surovina 
při výrobě surového železa. 

Strusková pemza 

Jedná se o odpad při výrobě oceli – strusku, která je zpěňována. Při zpěňování je 
žhavá struska zchlazována vodou, čímž vzniká sklovitá křehká hmota s velkým 
počtem pórů (velikosti 0,1 až 2 mm) o objemové hmotnosti 850 až 1150 kg/m3, ta 
se dále drtí a třídí. Struskovou pemzu lze využít pro výrobu např. betonů. 
Struskopemzobeton má dobrou pevnost a přilnavost k oceli, z tohoto důvodu jej 

lze použít k výrobě prvků vyztužených ocelí. 28 

4.4.7.3 Fyzikální vlastnosti strusek 

Zpracování tekutých kovů je komplexní termodynamický proces, který se 
odehrává v systému tavenina-struska-atmosféra. Tyto tři složky se vzájemně 
ovlivňují a dochází zde k výměně iontů na fázových rozhraních. Mezi fyzikální 

vlastnosti patří: 53 51 
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 Teplota tání strusek – nejdůležitější vlastnost; strusky nemají stanovenou 
teplotu tání, ale taví se v intervalu teplot. Teplota tání, příp. interval teplot je 
závislý na množství struskotvorných přísad, má být co nejnižší. Čisté oxidy 
mají teploty tavení vysoké (např. FeO – 1369 °C; SiO2 – 1723 °C; CaO – 
2570 °C), ale ve struskových soustavách tvoří řadu podvojných, potrojných 
eutektik s nižšími teplotami tavení 

 Měrná hmotnost strusek – dostatečný rozdíl měrných hmotností strusky, 
kamínku a kovu umožňuje dokonalé odmísení a oddělení produktů. Hustota 
strusek bývá 2,8 – 3,8 g.cm-3. Zvyšováním obsahu SiO2 a přítomnost CaO, 
MgO a Al2O3 se snižuje měrná hmotnost strusek. Oxidy Fe, ZnO a dalšími 
sloučeninami (např. PbO, PbS) se měrná hmotnost zvyšuje. 

 Povrchové napětí strusek – významná vlastnost z hlediska dějů probíhajících 
na fázovém rozhraní kov - struska, pevná fáze - struska, kamínek – struska. 
Hodnoty povrchového napětí strusek při T = 1300 °C jsou 0,38 – 0,52 N.m-1. 
Oxid křemičitý a magnetit povrchové napětí snižují, naopak CaO, MgO, FeO 
povrchové napětí zvyšují. 

 Elektrická vodivost strusek – významná vlastnost při studiu struktury 
struskových tavenin.  

 Viskozita struskových tavenin – ovlivňuje oddělování kamínku, míšně nebo 
kovu od strusky a tím i ztráty kovů ve struskách. Je závislá na chemickém 
složení a teplotě, rozsah hodnot viskozity u strusek je velký: 0,05 – 8 Pa.s. 

 Bazicita strusek. Je poměr mezi kyselými a zásaditými složkami strusky  
(CaO+MgO)/SiO2. 

4.4.7.4 Chemické vlastnosti strusek 

Chemické složení vysokopecních strusek, stejně jak je tomu u většiny druhotných 
surovin, je dosti proměnné. Zastoupení jednotlivých chemických složek bývá 

obvykle v rozsazích uvedených v tabulce č. 6. 53 
Zrnitost použité strusky byla v rozmezí 0,3 – 8,0 mm. 
 

Tabulka č. 6: Chemické složení strusek – obecně 53 

Chemická složka Hodnota v hmotnostních % 

CaO  30 – 50 % 

SiO2   30 – 43 % 

Al2O3   5 – 18 % 

MgO  1 – 15 % 

FeO + Fe2O3  0,2 – 3 % 

S (ve formě S2-)  0,5 – 3 % 

MnO 0,2 – 2 % 

 
 
Z hlediska využití vysokopecních granulovaných strusek pro výrobu pojiv je 
rozhodující jejich chemické a fázové (mineralogické) složení. Tyto parametry 
významně ovlivňují jejich latentní hydraulické schopnosti. 
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Na základě obsahu jednotlivých sloučenin ve strusce lze její kvalitu hodnotit 
pomocí modulů, stejně jak je tomu u cementů. 
Vzhledem k tomu, že pro výrobu cementů se doporučují zásadité strusky, je 
jedním ze základních hodnotících kritérií modul zásaditosti Mz: 

  
 
 CaO + MgO 

Mz = ____________________     (1) 
 SiO2 + Al2O3 

 
 
  

Je-li Mz < 1 jedná se o strusky kyselé, při Mz > 1 se jedná o strusky zásadité. 
  

V kyselých struskách jsou hlavními minerály: 

 anortit - CaO.Al2O3.2SiO2 

 diopsid - CaO.MgO.2SiO2 
  
Hlavními minerály v zásaditých a neutrálních struskách jsou: 

 gehlenit - 2CaO.Al2O3.SiO2 

 akermanit - 2CaO.MgO.2SiO2 

 melilit - pevný roztok gehlenitu a akermanitu 

 merwinit - 3CaO.MgO.2SiO2 

 belit - 2CaO.SiO2 

 wollastonit - CaO.SiO2 
  

Při pomalém ochlazování přechází zásadité strusky do krystalického stavu a hrozí 
zde nebezpečí silikátového rozpadu strusky, které je provázeno zvětšením objemu 
konečného produktu cca o 10 % a snížením objemové hmotnosti. 
U kyselých tavenin při jejich chlazení poměrně rychle narůstá jejich viskozita, 
takže zde nejsou tak vhodné podmínky pro vznik krystalické struktury. 
U strusek může dojít dále k železnatému a manganatému rozpadu. Železnatý 
rozpad způsobuje FeS obsažený ve strusce. Ve vlhkém prostředí dochází 
k oxidaci Fe2+ na Fe3+ za současného vzniku síranu železnatého i železitého. 

Objem produktů reakce se zvětšuje cca o 40 %. 53 
Manganatý rozpad způsobuje MnS. I zde dochází ke zvětšení objemu vzniklého 
produktu – Mn(OH)2, což může mít za následek rozpad strusky. 
  
Nebezpečí rozpadu granulovaných strusek spočívá v tom, že procesy vedoucí 
k jejich rozpadu jsou velice pomalé. Negativním faktorem při využíváni strusek je 
jejich rekrystalizace. Vzniká gehlenit, akermanit a další fáze. To má za následek 

zhoršování fyzikálně - mechanických vlastností produktů z nich vyrobených. 51 
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Tabulka č. 7: Srovnání chemického složení u ocelárenské a vysokopecní strusky 53 

Složka Ocelárenská struska 
[% hm.]  

Vysokopecní struska 
[% hm.] 

Fe 17,5 nestanovováno 

MnO   3,8   0,55 
SiO2 14,4 30,11 
CaO 41,9 37,01 
MgO   8,0   6,30 
Al2O3   3,9   5,68 

P2O5   1,3 nestanovováno 

FeO 10,9 nestanovováno 

C   0,8 nestanovováno 

S   0,2 nestanovováno 

TiO2   0,4 nestanovováno 

Cr2O3   0,4 v 

Fe2O3 12,9   1,04 

K2O nestanovováno   0,58 
Na2O nestanovováno   0,38 
SO3 nestanovováno   1,71 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V předcházejících kapitolách byly popsány různé odpady z průmyslových výrob. 
Jednalo se o popílek, strusku a odpad z výroby titanové běloby – Prestab. Tyto 
odpady byly vytipovány pro vytvoření směsí vhodných pro ukládání do terénu 
v rámci technické rekultivace. Pro stanovení nejvhodnější směsi byl zvolen 
následující postup.  

Poměry jednotlivých testovaných druhů odpadů byly nejprve vyzkoušeny 
laboratorně. Z takto připravených směsí byly vytipovány poměry pro poloprovozní 
zkoušku. Z výsledků poloprovozní zkoušky byly dále vybrány směsi, které byly 
podrobeny chemickým analýzám a zkouškám na určení fyzikálně mechanických 
vlastností. Cílem bylo z výše testovaných odpadů určit nejvhodnější směs, která 
by mohla být dále využívána pro ukládání do terénu a případně i certifikována jako 
materiál vhodný pro technickou rekultivaci. Vydání certifikátu by přispělo 
ke zjednodušení přípravné fáze terénních úprav a rekultivačních staveb. 

5.1 Použité metody  

5.1.1 STANOVENÍ PODÍLU SUŠINY 

Vzorky byly prosety na sítu s velikostí ok 4 mm, nadsítné bylo podrceno. Do 
předem zvážené váženky byl vložen analytický vzorek s původní vlhkosti. 
Navážka se pohybovala v rozmezí od 7,5 až 8,5 g a byla odvážena na 
analytických vahách s přesností na 0.0001 g. Vzorky se sušily při teplotě 60 °C po 
dobu 2 hodin s následným dosušením při teplotě 105°C po dobu 4 hodin. Po 
vysušení byla váženka se vzorkem vyjmuta ze sušárny a ihned uzavřena víčkem 
aby nedocházelo k absorpci vlhkosti a daná k vychladnutí do exsikátoru. Po 
dosažení pokojové teploty byl vzorek z váženkou znovu zvážen. Podíl sušiny 
v analytickém vzorku byl vypočten podle vzorce (2). 

 

 
   MD 

DR = 100   ____________     (2) 
   MW 
 

DR … podíl sušiny v analytickém vzorku v [%] 

MD … hmotnost vysušeného analytického vzorku v [g] 

MW… navážka analytického vzorku  pro stanovení podílu sušiny v [g] 

 

Rozklad vzorku byl proveden v souladu s normou ČSN EN 13657 Charakterizace 
odpadů – Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce 
královské. 
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Do mineralizační baňky bylo naváženo 3 g vzorku s přesností ± 0.001 g. Vzorek 
byl rovnoměrně ovlhčen vodou a za jemného promíchávání bylo přidáno po 
kapkách (z důvodu omezení pěnění) 21 ml HCl a následně 7 ml HNO3. Na baňku 
byl následně nasazen chladič a směs se nechala odstát 16 h. Poté byl obsah 
pozvolna přiveden k varu. Mírný var byl udržován 2 h, tak aby kondenzace 
probíhala v první třetině chladiče. Po ochlazení byl obsah baňky filtrován přes filtr 
do 100 ml odměrné baňky. Obsah baňky byl doplněn po značku a po promíchání. 

Rozkladem byly stanoveny tyto ukazatele: As, Cd, Cr celkový, Hg, Ni, Pb, V, 
BTEX, PAU, EOX, Uhlovodíky C10 – C40, PCB. Naměřené hodnoty byly porovnány 
s limitními hodnotami přípustných koncentrací škodlivin v sušině odpadů 
uvedených v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.  

 

Tabulka č. 8: Seznam technických norem pro analytická stanovení 

Ukazatel Technické normy pro analytická stanovení 

As ČSN EN ISO 11 969 

Cd ČSN EN ISO 5961 

Cr celkový ČSN EN 1233 

Hg ČSN EN 1483 

Ni ČSN ISO 8288 

Pb ČSN ISO 8288 

BTEX ISO/DIS 15099:2001 

PAU TNV 75 8055 

EOX DIN 38414-17 

C10-C40 ČSN EN 14039 

PCB ISO 10 382:2002 

 

5.1.2 STANOVENÍ VODNÉHO VÝLUHU 

Hmotnost analytického vzorku k přípravě 1 l vodného výluhu se stanoví pomocí 
výpočtu podle vzorce (3): 

 
   MT 

M = 100   ____________     (3) 
   DR 

 

M hmotnost analytického vzorku pro přípravu vodného výluhu v [g] 

MT teoretická navážka sušiny analytického vzorku v [g]  

 v tomto případě pro 1 l vody je MT = 0,100 kg 

DR podíl sušiny v analytickém vzorku v [%] 
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Stanovení množství potřebné vody 

Množství přidané vody použité pro přípravu výluhu se stanoví pomocí výpočtu 
podle vzorce (4): 

 
     100 
    11 – _________ 

     DR 
LA = MT             

____________________    (4) 
     ρH2O 

 

 

LA množství přidané vody v [l] 

MT teoretická navážka sušiny analytického vzorku v [g]  

 v tomto případě pro 1 l vody je MT = 0,100 kg 

DR podíl sušiny v analytickém vzorku v [%] 

ρH
2
O hustota vody (pro účely stanovení vyluhovatelnosti je rovna 1 kg/l) 

 

Proces vyluhování probíhá ve vzorkovnici, do níž se vloží množství analytického 
vzorku, které jsme získali výpočtem (dle vzorce 3), a přidá se výpočtem stanovené 
množství vody (dle vzorce 4) s přesností ± 5 obj. %. Poměr L : S je 10 : 1. 
Vzorkovnice se upne do třepačky. Samotné vyluhování probíhá po dobu 24 hodin 
za konstantní teploty, při rychlosti – 10 ot/min. 

Po ukončení vyluhování se obsah vzorkovnice nechá 15 minut sedimentovat. 
Následuje slití a filtrace přes membránový filtr s velikostí pórů 5 µm. Získaný 
vodný výluh se rozdělí na potřebný počet dílčích analytických vzorků pro příslušné 
chemické analýzy.  

Analýzou výluhu se získají hmotnostní koncentrace ve výluhu obsažených 
rozpuštěných složek u těchto ukazatelů: DOC, fenolový index, chloridy, fluoridy, 
sírany, As, Ba, Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mo, rozpuštěné látky, 
pH. 

 

Tabulka č. 9: Seznam technických norem pro analytická stanovení 

Ukazatel Technické normy pro analytická stanovení 

DOC ČSN EN 1484 

Fenolový index ČSN ISO 6439 

Chloridy ČSN EN ISO 10 304-(1,2) 

Fluoridy ČSN EN ISO 10 304-(1,2) 

Sírany ČSN EN ISO 10 304-(1,2) 

As ČSN EN ISO 11 969 
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Ukazatel Technické normy pro analytická stanovení 

Ba TNV 75 7408 

Cd ČSN EN ISO 5961 

Cr celkový ČSN EN 1233 

Cu TNV 75 7426 

Hg ČSN EN 1483 

Ni ČSN ISO 8288 

Pb ČSN ISO 8288 

Sb ISO 15 386 

Se ČSN ISO 9965 

Zn TNV 57 7497 

Mo ISO 15 586 

Rozpuštěné látky ČSN 75 73 46 

pH ČSN ISO 10 523 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 9: Zařízení pro přípravu vodného výluhu (foto autorka) 

 

5.1.3 PROCTOROVA ZKOUŠKA ZHUTNĚNÍ 

Proctorova zkouška slouží ke stanovení optimální vlhkosti, při níž dosáhneme pro 
zvolenou hutnící energii největšího zhutnění, tj. maximální objemovou hmotnost 
suché zeminy. Provádí se podle ČSN EN 13286-2. 

Při této zkoušce volíme pěch o hmotnosti 2,5 kg, který dopadá na zhutňovanou 
zeminu z výšky 30 cm. Zeminu zhutňujeme ve válci ve třech vrstvách. Rozměry 
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válce jsou na obr. č. 2, Každou vrstvu zhutňujeme 25 údery rovnoměrně 
rozdělenými po celé ploše válce. Hutnící energie je 60 J.cm-3. 

 

 

Obrázek č. 2: Zhutňovací válec určený pro Proctorovu zkoušku zhutnění (ČSN EN 13286-2) 

 

Postup Proctorovy zkoušky: 

1.  Zeminu necháme vysušit na vzduchu, rozdrolíme a prosejeme přes síto 
5 mm. 

2.  Zeminu navlhčíme asi o 6 % méně, než je předpokládaná optimální vlhkost. 
Potřebné množství vody mw určíme ze vzorce (5). 

 
         wz 

    mw = __________ ms     (5) 
       100 

 

 

wz - požadovaná vlhkost 

ms - hmotnost navážky suché zeminy (g) 

 

3.  Odměříme vypočítané množství vody a po malých dávkách přiléváme do 
zeminy. Zeminu dobře rozmícháme a přikrytou ji necháme stát 12 hodin, aby 
se vlhkost rovnoměrně rozdělila. 



Ing. Zuzana Viestová: Podmínky a možnosti využití odpadních materiálů pro rekultivace území 

65 

4.  Zvážíme celý zhutňovací válec bez vzorku. 

5.  Změříme rozměry válce a stanovíme objem válce. 

6.  Po nasazení nástavce vsypeme navlhčenou zeminu do válce na výšku  

 4 – 5 cm a zhutníme 25 údery rozdělenými po celé ploše válce. 

7.  Tento postup opakujeme pro další dvě vrstvy. Celková výška zhutněné 
zeminy ve třech vrstvách ve zhutňovacím válci má být 12,5 ±0,5 cm. 

8.  Po zhutnění uvolníme zhutňovací válec, odstraníme nástavec, nožem 
seřízneme povrch zeminy v nádobě. Zhutňovací nádobu očistíme a zvážíme. 
Hmotnost zeminy v nádobě vypočteme ze vzorce (6) 

 

m = m2 - m1   (6) 

 

m1 – hmotnost zhutňovacího válce bez vzorku 

m2 – hmotnost zhutňovacího válce se vzorkem, po zhutnění 

 

9.  Zhutněnou zeminu vytlačíme z válce a ze středu válce odebereme 2 vzorky 
zeminy pro stanovení vlhkosti. 

10.  Tento postup opakujeme při měnících se vlhkostech minimálně 3x. Vlhkost 
postupně zvyšujeme o 1,5 – 2 %. 

11. Pro každou vlhkost vypočteme objemovou hmotnost vysušené zeminy podle 
vzorce (7). 

 
     m 

     ρd = _________________   (7) 

   V(1 + w) 

 

m – hmotnost zeminy v nádobě 

w – vlhkost zeminy 

12.  Vypočítané hodnoty objemové hmotnosti vysušené zeminy a příslušné 
vlhkosti vynášíme do grafu. Spojnice získaných bodů vytváří plynulou křivku, 
kde vrchol udává optimální vlhkost, při které jsme dosáhli maximálního 
zhutnění. Z grafu pak odečteme optimální vlhkost, při které je objemová 
hmotnost maximální.  

13. Výsledkem jsou hodnoty optimální vlhkosti a objemové hmotnosti, které 
zaručí objemovou stálost materiálu. 
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5.1.4 ZKOUŠKA ÚNOSTNOSTI ZEMIN - KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI 
ZEMIN (CBR) 

Hodnota kalifornského poměru únosnosti sloužila původně jako materiálová 
charakteristika silničních staviv, potřebná pro návrh konstrukce vozovky. 
Stanovuje se podle ČSN EN 13286-47.  

Hodnota CBR (v %) je číslo vyjadřující poměr odporu zeminy proti vnikání 
ocelového trnu průměru 50 mm rychlostí 1,27mm.min-1 do hloubky 2,54 mm, popř. 
5,08 mm k odporu proti vnikání téhož trnu za stejných podmínek zkoušky do 
standardního materiálu. Vypočte se ze vzorce (8). 

 

 

     (8) 

 

 

p – měrné zatížení trnu (Mpa), kterého je zapotřebí k jeho zatlačení do hloubky 
2,54, popř. 5,08 mm ve zkoušené zemině 

ps – měrné zatížení trnu (Mpa), kterého je zapotřebí k zatlačení do standardního 
materiálu za jinak stejných podmínek. Hodnoty tohoto měrného zatížení jsou 
uvedeny v tab. č. 10 

 

Tabulka č. 10: Hodnoty měrného zatížení při zkoušce CBR (ČSN EN 13286-47) 

Zatlačení trnu (mm) 2,54 5,08 7,62 10,10 12,70 

Měrné zatížení na trnu (Mpa) 7,08 10,60 13,30 10,07 18,23 

 

Potřebné zařízení pro provedení zkoušky. 

-  zatěžovací lis o výkonu 50 kN, zaručující stálou rychlost posunu 
1,27 mm.min-1 

-  zařízení na odečítání síly vyvozené lisem, s přesností čtení 50 N. 

-  válcový kovový moždíř s vnitřním průměrem 102 mm, výšky 178 mm, 
opatřený nástavcem stejného průměru, výšky 51 mm a s děrovanou 
podkladní deskou tl. 10 mm, s průměrem perforačních otvorů max. 1,6 mm 
a s celkovým počtem otvorů 12, podle obr. 3. 

-  kovový pěch hmotností 2,5 kg o průměru 51 mm, se zařízením zaručující 
jeho volný pád z výšky 30 cm. 

-  zařízení pro měření bobtnání zeminy, skládající se z děrované ocelové desky 
se stavitelným držadlem a z kovové trojnožky s držákem pro indikátorové 
hodinky na měření posunu zemin při sycení vodou. 
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Obrázek č. 3: Válcový kovový moždíř (ČSN EN 13286-47) 

 

Zkušební postup 

Vzorek zeminy se vysuší při teplotě ne vyšší než 60oC na vlhkost nižší, než je 
optimální a proseje se sítem 5 mm. Z podsítného se vybere reprezentativní vzorek 
o hmotnosti přibližně 3 kg a navlhčí se na optimální vlhkost stanovenou podle 
Proctorovy zkoušky.  

Hmoždíř s prodlužovacím nástavcem se připevní ke spodní děrované desce, na 
kterou se umístí distanční deska. Do takto připravené nádoby se vloží na dno 
hrubý filtrační papír a postupně provlhčená zemina, která se zhutňuje pěchem na 
maximální objemovou hmotnost. Po stanovení vlhkosti se odebere vzorek 
z připravené zeminy těsně před hutněním a po jeho ukončení. Po ukončení 
hutnění se sejme prodlužovací nástavec a přebytečná zemina se odstraní. Povrch 
zeminy se pečlivě zarovná podle horní hrany moždíře.  

Na povrch vzorku se umístí přitěžovaní závaží. Celková hmotnost přitěžovacích 
závaží musí být větší než 4,54 kg. Dále se umístí na povrch penetrační trn 
s indikátorovými hodinkami na měření deformací. Pro řádné dosednutí trnu se 
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provede počáteční přitížení s maximální silou 45,4 N. Pak se spustí lis 
a zaznamenají se síly zatlačení trnu do zeminy v mm. 

Vyhodnocení 

Pro jednotlivé penetrační stupně se vypočte napětí na trnu v Mpa. Do diagramu se 
vynese závislost zatlačeni – napětí. Z diagramu se odečtou napětí příslušející 
zatlačení penetračního trnu do hloubky 2,54 a 5,08 mm. Ze vzorce (8) se stanoví 
hodnota CBR2,54 a CBR5,08.  

Jestliže je poměr únosnosti CBR při penetraci 5,08 mm větší než při penetraci 
2,54 mm, je nutno zkoušku opakovat. Je-li i při opakované zkoušce hodnota CBR 
při zatlačení 5,08 mm větší, vezmeme za výsledek zkoušky tuto vyšší hodnotu. 

Pro únosnost zeminy zemní pláně je dostatečná hodnota CBR2,54 = 5 %. 

5.1.5 STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Účelem této zkoušky je u staveb vodohospodářských, skládek odpadů 
průmyslových a jiných 

a) stanovení míry zhutnění sypanin, u nichž je stanovení objemové hmotnosti 
a z ní požadované hodnoty míry zhutnění obtížné 

b) ověření deformačních charakteristik předepsaných dokumentací stavby. 

Zkouška se provádí podle zásad uvedených v ČSN 73 6190. 

Při praktické stavební činnosti se častěji uskutečňují terénní zatěžovací zkoušky. 
Pro provedení zkoušky je potřeba toto zařízení: 

- kruhová zatěžovací deska o ploše 0,1 – 0,5 m2, v závislosti na zrnitosti 
zkoušené sypaniny. 

- Zatěžovací deska se usazuje na urovnaný povrch zhutněné vrstvy a dvěma 
otáčkami kolem své osy se srovnají drobné nerovnosti. 

- Zatlačení desky a tím i deformace prostředí se měří ve středu desky 

- Zatížení probíhá ve dvou cyklech po zatěžovacích stupních 50, 100, 200 
a 300 kPa.  

- Pro zvolené rozmezí napětí se vyhodnocuje modul přetvárnosti podle vzorce 
(9) 

 
 П  Δp 

Edef = _______    r   _________    (9) 
 2  Δy 

 

Edef – modul přetvárnosti 

r – poloměr zatěžovací desky v m 

Δp – změna kontaktního napětí v kPa nebo v MPa 

Δy – změna zatlačení desky při změně napětí v m 
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Pokud není v dokumentaci stavy stanoveno jinak, je pro modul přetvárnosti zemní 
pláně požadovaná minimální hodnota: 

 

Edef  ≥ 45 MPa 

 

5.2 Příprava vzorků 

Vstupní orientační zkoušky byly prováděny v laboratořích OKD, Doprava, a.s., 
provozní oblasti stavebně mechanizační v Ostravě – Zárubku. Materiály byly 
míchány v poměrech uvedených v tabulkách č. 12 až č. 16. Namíchané vzorky 
byly ponechány v provozní místnosti v laboratořích, kde probíhalo jejich 
vysýchání. 

5.2.1 ODBĚR VZORKŮ 

Pro vzorkování byly odebrány vzorky fluidního popílku a Prestabu strusky 
a popílkového stabilizátu. Podmínky a místa odběru jsou uvedeny níže.  

Popílek – odběr byl proveden na lokalitě sanačně rekultivační stavby „Rekultivace 
Křivý Důl“ dne 26.10.2005. Na tuto lokalitu je dovážen v cisternách a hydraulicky 
dále dopravován do sil. Ze sila byl odebrán vzorek fluidního popílku 
z ENERGETIKY Třinec o hmotnosti cca 2,0 kg.  

Vlastnosti:  

Přirozená vlhkost       0,04 % 

Měrná hmotnost      2 270 kg/m3 

Max. objemová hmotnost      1 420 kg/m3 

Optimální vlhkost      18,0 % 

Zrnitost       pod 1 mm 

 

 

Foto č. 10: Odebraný vzorek popílku (foto autorka) 
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Prestab – odběr vzorku byl proveden na území sanačně rekultivační stavby 
„Asanace odkaliště Nový York“. Materiál je dopravován nákladními soupravami ze 
závodu Precheza Přerov. Dne 26.10.2005 byl odebrán čerstvý vzorek Prestabu 
z povrchu skládky o hmotnosti cca 3,5 kg. Vzorek byl čerstvý, odebrán z povrchu 
skládky. 

Vlastnosti:  

Přirozená vlhkost      43,26% 

Měrná hmotnost      2 710 kg/m3 

Max. objemová hmotnost     1 320 kg/m3 

Optimální vlhkost      35.3% 

Zrnitost       max. 100 mm 

 

 

Foto č. 11: Odebraný vzorek Přestanu (foto autorka) 

 

Popílkový stabilizát – odběr byl proveden na lokalitě sanačně rekultivační stavby 
„Rekultivace Křivý Důl“ dne 20.7.2008. Jedná se o certifikovaný výrobek – směs 
fluidního a granulačního popílku a vody, která je míchána v míchacím zařízení 
a dopravována do prostoru nádrže. Z nádrže byl po cca 20 dnech tuhnutí odebrán 
naplavený stabilizát o hmotnosti cca 4,0 kg. Vzorek byl odebrán přímo na skládce, 
z hloubky cca 0,5 m. Popílkový stabilizát byl použit až pro poloprovozní zkoušku. 
Složení odpovídá vzorku 4/1. 

 

Vlastnosti:  

Přirozená vlhkost      78,38 % 

Měrná hmotnost      2 830 kg/m3 
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Max. objemová hmotnost     1 100 kg/m3 

Optimální vlhkost      41,30 % 

Zrnitost       max. 50 mm 

 

 

 

Foto č. 12: Odebraný vzorek popelkového stabilizátu (foto autorka) 

 

Vysokopecní struska – odběr vzorku byl proveden na území sanačně rekultivační 
stavby „Asanace odkaliště Nový York“. Odpad je dopravován železničními vagóny 
z Třineckých železáren, a.s. Dne 20.7.2008 byl odebrán vzorek o hmotnosti cca 
5 kg. Vzorek byl odebrán z deponie na severním okraji skládky z hloubky cca 
0,5 m.  

 

Vlastnosti:  

Přirozená vlhkost     38,19 % 

Měrná hmotnost     2 700 kg/m3 

Max. objemová hmotnost    1 170 kg/m3 

Optimální vlhkost     29,10 % 

Zrnitost      max. 50 mm 
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Foto č. 13: Odebraný vzorek strusky (foto autorka) 

5.2.1.1 Příprava zkušebních vzorků  

V obecném pojetí je úprava odpadů řada činností vedoucí k tomu, aby se 
s odpadem mohlo snadněji následně nakládat především s ohledem na jeho 
možnosti využití a na ochranu životního prostředí. 

Pod pojmem úprava se nejčastěji myslí mechanická úprava, jako je drcení, mletí, 

třídění, lisování apod. 1 

Pro laboratorní zkoušky byly odebrané odpady upravovány pouze mechanicky. 

Odebraný vzorek Prestabu byl rozdrcen na velmi drobné kousky, velikosti cca 
5 mm. Takto získaný vzorek byl ručně promíchán. Po promíchání byl získány 
vzorek na omak vlhký a lehce lepivý barvy rezavohnědé. 

Fluidní popílek byl použit bez úpravy. 

Struska byla ručně tříděna od větších zrn, následně prosetá přes síto s rozměry 
oka 2,5 mm.  
 

5.2.1.2 Příprava směsí pro testování 

Při každé přípravě vzorku byly jednotlivé složky (fluidní popílek, Prestab, struska) 
důkladně homogenizovány tak, aby byla vytvořena sypká hmota, a to ve všech 
poměrech míchání. 

Uvedené složky byly míchány v různých poměrech, bylo připraveno celkem 34 
vzorků pro testování, viz tabulka č. 11. Po navážení byla k jednotlivým vzorkům 
přidávána záměsová voda v takovém množství, aby nevznikl její přebytek.  
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Tabulka č. 11: Sumární přehled poměrů vzorků 

Označení 
vzorku 

poměr složek 

Vzorky č. 1 - prestab(1) + popílek(2) 

A 25g (1) + 25g (2) 

B 30g (1) + 20g (2) 

C 35g (1) + 15g (2) 

D 40g (1) + 10g (2) 

E 20g (1) + 30g (2) 

F 15g (1) + 35g (2) 

Vzorky č. 2 - prestab(1) + popílek(2) + struska (3) 

2/1 20g (1) + 20g (2) + 20g (3) 

2/2 25g (1) + 15g (2) + 20g (3) 

2/3 30g (1) + 10g (2) + 20g (3) 

2/4 35g (1) + 5g (2) + 20g (3) 

2/5 30g (1) + 5g (2) + 25g (3) 

2/6 20g (1) + 10g (2) + 30g (3) 

2/7 20g (1) + 15g (2) + 25g (3) 

2/8 40g (1) + 5g (2) + 15g (3) 

Vzorky č. 3 - struska (1) + prestab (2) 

3/1 50 g (1) 

3/2 45g (1) + 5g(2) 

3/3 40g (1) + 10g(2) 

3/4 35g (1) + 15g(2) 

3/5 30g (1) + 20g(2) 

3/6 25g (1) + 25g(2) 

3/7 20g (1) + 30g(2) 

3/8 15g (1) + 35g(2) 

3/9 10g (1) + 40g(2) 

3/10 5g (1) + 45g(2) 

Vzorky č. 4 - popílek(1) + struska(2) 

4/1 50 g (1) 

4/2 45g (1) + 5g(2) 

4/3 40g (1) + 10g(2) 

4/4 35g (1) + 15g(2) 

4/5 30g (1) + 20g(2) 

4/6 25g (1) + 25g(2) 

4/7 20g (1) + 30g(2) 

4/8 15g (1) + 35g(2) 

4/9 10g (1) + 40g(2) 

4/10 5g (1) + 45g(2) 

 

Každý vzorek byl připravován v celkovém množství 50 g, přičemž se poměr složek 
měnil s 5 g intervalem. Sumárně jsou poměry uvedeny v tabulce č. 11, podrobně 
pak v tabulkách č. 12 – č. 16. Pro testování byly vzorky směsí umístěny do forem 
o rozměru 8x4 cm. 
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5.2.1.3 Poloprovozní zkouška 

Poloprovozní zkouška byla provedena na sanačně rekultivační stavbě „Asanace 
odkaliště Nový York“, kde byly připravené 4 kazety o rozměrech 10,0x5,0x1,5. 
Jednalo se o směs Prestabu a strusky a Prestabu a popílkového stabilizátu 
v různých poměrech, viz. tabulka č. 17. Promíchání bylo provedeno strojem CAT 
M318. Po důkladném promíchání byla provedena zkouška pojezdem – strojem 
CAT D6H. 

 

5.2.2 PŘÍPRAVA SMĚSI PRESTAB - POPÍLEK 

Příprava směsí byla provedena v laboratoři OKD, Doprava, a.s. provozní oblasti 
stavebně - mechanizační v Ostravě – Zárubku dne 4. prosince 2005.  

Po promíchání byly vzorky ve formách 8 x 4 cm přeneseny do chladné místnosti 
s teplotou cca 13°C na tzv. tuhnutí. V průběhu tuhnutí byly provedeny tři vizuální 
kontroly, viz tabulka č.11. 

Pro směs byl použit popílek a Prestab v poměrech uvedených v tabulce č. 12. 

 

Tabulka č. 12: Směs Prestab (1) a popílek (2) 

č. 
vzorku 

poměr složek [g] 
záměsová 
voda [ml] 

popis vzorku foto vzorku 

A 25 (1) + 25 (2) 25 

celistvě tuhý, barvy 
žlutohnědé bez lesku, 
ihned po promíchání 
vzorku dochází 
k tuhnutí vzorku 

 

B 30 (1) + 20 (2) 30 

celistvě měkký, bez 
lesku, ihned po 
promíchání vzorek 
polotuhý , šedorezavý, 
tvorba odsazené vody 
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č. 
vzorku 

poměr složek [g] 
záměsová 
voda [ml] 

popis vzorku foto vzorku 

C 35 (1) + 15 (2) 25 

celistvě měkký, barvy 
šedohnědé bez lesku, 
ihned po promíchání 
vzorek 
polotuhý,rezavohnědý, 
tvorba odsazení vody 

 

D 40 (1) + 10 (2) 17 
tuhé rezavohnědé 
bláto  

 

E 20 (1) + 30 (2) 37 
celistvě tuhý, barvy 
šedé hedvábného 
lesku, 

 

F 15g (1) + 35g (2) 34 
celistvě tuhý, barvy 
šedohnědé 
hedvábného lesku 

 
 

Rekapitulace výsledků: ve všech případech byla mícháním získána sypká hmota, 
tzn. nedošlo k vytvoření celistvé tuhé hmoty. Barva vzorku se změnila tak, že čím 
bylo větší zastoupení Prestabu, tím výsledná hmota měla tmavší barvu, ne však 
rezavohnědou, ale šedou. 

Z výsledků je patrné, že při míchání (přičemž míchání bylo prováděno ručně) 
nedojde k vytvoření kompaktní tuhé hmoty, která by byla tvrdá a pevná a to ve 
všech poměrech míchání. Je jedno zda je přebytek popílku nebo Prestabu. Proto 
k dalšímu míchání byla použita voda, a to v takovém množství , aby nebyl 
vytvořen přebytek. Ve všech případech došlo ke ztuhnutí vzorku, ale v určité 
časové prodlevě, pouze u čistého popílku docházelo ihned k tuhnutí. V případě 
přebytku Prestabu se dá říct, že bylo použito menší množství vody než v případě 
přebytku popílku. Vzorky s použitím vody a míchány v plechových formách nešly 
po ztuhnutí vyklepnout (při vyklepávání docházelo k praskání vzorků). Proto 
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v dalším testování bylo použito plastových forem, které při vyklepávání byly 
rozstřihnuty. Takto vyklepnutý vzorek byl celistvě tuhý a tvrdý, držel tvar formy.  

Z výše provedených vstupních testů je zřejmé, že kompaktní směs lze vytvořit jen 
za přidání vody. Z důvodu získání větší škály výsledků, byla pro následující testy 
využita další složka – struska. 

5.2.3 PŘÍPRAVA SMĚSI POPÍLEK – STRUSKA  

Příprava vzorků byla provedena v laboratoři OKD, Doprava, a.s. v Ostravě – 
Zárubku dne 9. srpna 2006. Byly namíchány vzorky řady 4 – směs popílku a 
strusky v poměrech uvedených v tabulce č. 13. 

 

Tabulka č. 13: Směs popílek (1) a struska (2) 

č. 
vzorku 

poměr složek [g] 
záměsová 
voda [ml] 

popis vzorku foto vzorku 

4/1 50(1) 50 

po smíchání 
s vodou začíná 
téměř ihned 
tuhnout 

 

4/2 45(1) + 5(2) 46 
snadno tuhne, 
světlé šedá 

 

4/3 40(1) + 10(2) 38 
stále rychle tuhne, 
odstín šedé sytější 
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č. 
vzorku 

poměr složek [g] 
záměsová 
voda [ml] 

popis vzorku foto vzorku 

4/4 35(1) + 15(2) 32 
dobře tuhne, 
odstín šedé sytější 

 

4/5 30(1) + 20(2) 29 
okamžitě netuhne, 
odstín šedé sytější 

 

4/6 25(1) + 25(2) 25 
tuhne pomalu, 
barva šedá 

 

4/7 20(1) + 30(2) 21 
při míchání špatně 
spojitelné, sytá 
šedá 

 

4/8 15(1) + 35(2) 15 
při míchání špatně 
spojitelné, sytá 
šedá 

 



Ing. Zuzana Viestová: Podmínky a možnosti využití odpadních materiálů pro rekultivace území 

78 

č. 
vzorku 

poměr složek [g] 
záměsová 
voda [ml] 

popis vzorku foto vzorku 

4/9 10(1) + 40(2) 11 
při míchání špatně 
spojitelné, tmavě 
šedá 

 

4/10 5(1) + 45(2) 8 
tmavě šedá, téměř 
nespojitelná 

 

Poznámka: od vzorku s přebytkem strusky, nemá vzorek tendenci ihned tuhnout 

 

Rekapitulace výsledků: Každý ze vzorků byl připraven v celkovém množství 50 g, 
kdy se s každým novým testem se poměr složek měnil s 5 g intervalem.  

S postupným rostoucím poměrem strusky a klesajícím obsahem popílku, klesá 
i celkový objem výsledných vzorků. Barva namíchaných suchých vzorků byla od 
středně šedé (4/1) po tmavě šedou (4/10), po promíchání se záměsovou vodou, 
se u každého vzorku o odstín ztmavila.  

Ke každému vzorku byla přidána záměsová voda v různém množství tak, aby 
nebyl její přebytek – uvedeno v tabulce č.10. Množství vody mělo klesající 
tendenci. Lze říci, že se snižujícím se množství popílku, klesá i množství 
záměsové vody. Pro vzorek 4/1 – 50g popílku bylo použito 50ml vody, pro vzorek 
4/10 – 5g popílku a 45 g strusky bylo použito jen 8 ml vody. 

Všechny vzorky po promíchání tuhly, při přebytku strusky tato tendence nebyla již 
tak znatelná, měla klesající tendenci. 

Sušení probíhalo do 5.9. 2006 (tj. 28 dnů), kdy byly vzorky po rozstřižení 
plastových forem vyklepnuty. Vzorky byly kompaktní celistvé, držely tvar formy. 

5.2.4 PŘÍPRAVA SMĚSI STRUSKA - PRESTAB 

Příprava vzorků byla provedena v laboratoři OKD, Doprava, a.s. v Ostravě – 
Zárubku dne 17. srpna 2006. Byly namíchány směsi řady 3 – směs strusky a 
Prestabu v poměrech uvedených v tabulce č. 14. 
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Tabulka č. 14: Směs struska (1) a Prestab (2) 

č. 
vzorku 

poměr složek [g] 
záměsová 
voda [ml] 

popis vzorku foto vzorku 

3/1 50(1) 21 přebytek vody 

 

3/2 45(1) + 5(2) 8 rezavohnědé bláto 

 

3/3 40(1) + 10(2) 4,5 
špatně se spojuje, 
bláto 

 

3/4 35(1) + 15(2) 5 rezavohnědé bláto 

 

3/5 30(1) + 20(2) 8 

čím více (2), tím 
mazlavější, při 
přebytku prestabu - 
větší bláto 
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č. 
vzorku 

poměr složek [g] 
záměsová 
voda [ml] 

popis vzorku foto vzorku 

3/6 25(1) + 25(2) 7 
tlakem lze spojit 
bez přídavku vody 

 

3/7 20(1) + 30(2) 8 kompaktní bláto 

 

3/8 15(1) + 35(2) 10 lepivé rezavé bláto 

 

3/9 10(1) + 40(2) 8 lepivé rezavé bláto 

 

3/10 5(1) + 45(2) 12 lepivé rezavé bláto 

 

Poznámka: od vzorku 3/5 lepivější a rezavější, vždy bez přebytku vody 
 

Rekapitulace výsledků: Každý vzorek byl míchán v celkovém množství 50g, kdy se 
s každým novým měřením snižoval obsah strusky a zvyšoval obsah Prestabu, a to 
vždy úměrně po 5 g.  
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Barva vzorků byla od šedé (3/1) až po rezavou (3/10) a závisela od poměrů 
jednotlivých složek. Čím více Prestabu, tím byla barva rezavější a po přidání vody 
vznikla lepivá hmota. 

Ke každému vzorku byla přidána do směsi voda v různém množství tak, aby 
nevznikl její přebytek – uvedeno v tabulce. Po přidání záměsové vody u vzorků se 
zvyšujícím se obsahem Prestabu vznikala lepivá rezavohnědá hmota (od vzorku 
č. 3/6 až 3/10, vzorky s přebytkem Prestabu).  

Sušení probíhalo do 5.9. 2006 (tj. 20 dnů), kdy byly vzorky po rozstřižení 
plastových forem vyklepnuty. Vzorky byly kompaktní celistvé, držely tvar formy, 
mimo vzorku 3/1 a 3/2, kde byl větší přebytek strusky. Tyto vzorky se nespojily ani 
po přidání záměsové vody. 

5.2.5 PŘÍPRAVA SMĚSI PRESTAB – POPÍLEK – STRUSKA 

Příprava vzorků proběhla v laboratořích Institutu environmentálního inženýrství 
HGF VŠB – TU Ostrava dne 28.8 2006, vzorky byly ihned převezeny a vysýchaly 
v provozní laboratoři úseku rozvoje společnosti OKD, Doprava, a.s. 

 

 

Tabulka č. 15: Směs Prestab (1), popílek (2), struska (3) 

č. 
vzorku 

poměr složek [g] 
záměsová 
voda [ml] 

popis vzorku foto vzorku 

2/1 20(1) + 20(2) + 20(3) 24 
po smíchání s 
vodou rezavohnědá 
nestabilní hmota 

 

2/2 25(1) + 15(2) + 20(3) 21 
po smíchání s 
vodou rezavohnědá 
nestabilní hmota 
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č. 
vzorku 

poměr složek [g] 
záměsová 
voda [ml] 

popis vzorku foto vzorku 

2/3 30(1) + 10(2) + 20(3) 18 
po smíchání s 
vodou rezavohnědá 
nestabilní hmota 

 

2/4 35(1) + 5(2) + 20(3) 15 
po smíchání s 
vodou rezavohnědá 
nestabilní hmota 

 

2/5 30(1) + 5(2) + 25(3) 21 
po smíchání s 
vodou rezavohnědá 
nestabilní hmota 

 

2/6 20(1) + 10(2) + 30(3) 12 
po smíchání s 
vodou rezavohnědá 
nestabilní hmota 

 

2/7 20(1) + 15(2) + 25(3) 18 
po smíchání s 
vodou rezavohnědá 
nestabilní hmota 
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č. 
vzorku 

poměr složek [g] 
záměsová 
voda [ml] 

popis vzorku foto vzorku 

2/8 40(1) + 5(2) + 15(3) -- 

Vzorek byl 
připraven pouze 
pro empirickou 
zkoušku tlakem 

 

Poznámka: po smíchání s vodou materiál vytvořil rezavohnědé bláto 

 

Rekapitulace výsledků: Základní vzorek 2/1 byl v poměru 20g Prestabu, 20 g 
popílku 20 g strusky. Každý ze vzorků byl připraven v celkovém množství 60 g, 
kdy u vzorků 2/2 až 2/4 se s každým novým vzorkem snižoval obsah popílku 
a zvyšoval obsah Prestabu, struska byla ve stálém množství 20g. Další vzorky 2/5 
až 2/7 se snižoval poměr strusky a zvyšoval poměr popílku, poměr Prestabu 
zůstal konstantní. Jednotlivé kroky byly při úpravě poměrů byly úměrně po 5 g. 

K namíchaným vzorkům byla opět přidávána záměsová voda v různých 
množstvích, uvedeno v tabulce. Barva vzorků byla hnědošedá. Přidáním vody 
vznikalo rezavohnědé bláto. 

Schnutí probíhalo do 5.9. 2006, kdy byly vzorky po rozstřižení plastových forem 
vyklepnuty. Všechny vzorky byly kompaktní celistvé, držely tvar formy.  

 

5.2.6 EMPIRICKÁ ZKOUŠKA TLAKEM 

Jedná se o zkoušku tlakem u vytipovaných vzorků již smíchaných složek. 
Navážení proběhlo v laboratořích Institutu environmentálního inženýrství HGF 
VŠB – TU Ostrava, vzorky byly uschovány v plastových uzavíracích sáčcích a 
převezeny do laboratoře OKD, Doprava, a.s. v Ostravě – Zárubku, kde byly 
podrobeny tlakové zkoušce. 

Bylo provedeno navážení vzorků 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 3/6, 3/7, 3/8.  

Po upravení vzorků na podložce do tvaru o rozměrech cca 10x5 cm bylo na 
jednotlivé vzorky působeno tlakem (velikost nelze specifikovat) pomocí válečku. 

Lze říci, že vzorek 3/7 (20g struska + 30g Prestab) byl tuhý, po mechanickém 
porušení lehce praskal. Stejně tak vzorek 2/8 (40g Prestab + 5g popílek + 15g 
struska) byl spojitý, ale k praskání došlo snadněji než u předchozího vzorku. 
U zbývajících vzorků ke spojení téměř nedošlo, byly křehké a sypké. Z výše 
uvedeného vyplývá, že u vzorků s přebytkem Prestabu může za určitých 
podmínek dojít ke zhutnění. Směsi označené jako vzorky č.3/6, č. 3/7 a č. 3/8 byly 
navrženy na poloprovozní pokus. 
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Tabulka č. 16: Vytipované vzorky bez záměsové vody 

č. 
vzorku 

Poměr složek Popis vzorku Foto vzorku 

2/4 35g (Prestab) + 5g (pop.) + 20g (str.) 
křehké, 
špatně 
spojitelné 

 

2/5 30g (Prestab) + 5g (pop.) + 25g (str.) 
křehké, 
špatně 
spojitelné 

 

2/6 20g (Prestab) + 10g (pop.) + 30g (str.) 
hodně křehké, 
téměř 
nespojitelné 

 

2/8 40g (Prestab) + 5g (popí.) + 15g (str.) 
po lisování 
hodně praská 

 

3/6 25g (struska) + 25g(Prestab) 
spojitelné, ale 
málo 
kompaktní 

 

3/7 20g (struska) + 30g (Prestab) 

tuhé, po 
mechanickém 
porušení 
praská 
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č. 
vzorku 

Poměr složek Popis vzorku Foto vzorku 

3/8 15g (struska) + 35g (Prestab) 

tuhé, po 
mechanickém 
porušení 
lehce praská 

 

 

 

5.2.7 DÍLČÍ STRUČNÉ SHRNUTÍ  

Shrnutí kapitoly 6.1 Laboratorní experimenty lze stručně popsat v následujících 
bodech: 

1. Bylo připraveno celkem 41 směsí s různými poměry vytipovaných odpadů, 
z toho 7 bez přídavku vody. 

2. Po vyklepnutí z plastových forem byly všechny zkoumané směsi kompaktní a 
tuhé, mimo dvou směsí označených č. 3/1, č. 3/2. 

3. Vzorky s přebytkem Prestabu s přidáním záměsové vody tvořily ve většině 
případech rezavohnědá nestabilní hmota, které tuhlo pomaleji na rozdíl od 
vzorků s přebytkem popílku. 

4. Obsah strusky ve vzorcích s Prestabem i popílkem po přidáním záměsové 
nijak významně neovlivnil tuhnutí směsi. 

5. Zkouška tlakem byla provedena empiricky na vytipovaných vzorcích 
označených jako 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 3/6, 3/7, a 3/8. 

Jak již bylo popsáno vzorky s obsahem popílku po přídavku záměsové vody 
tuhnou lépe a rychleji. Naopak vzorky s přebytkem Prestabu tvoří beztvarou 
amorfní hmotu a tuhnou s delší časovou prodlevou.  

Struska se osvědčila pouze ve vzorcích bez přídavku záměsové vody, kdy byly 
vzorky podrobeny zkoušce tlakem. V případech, kdy byl přebytek Prestabu, byly 
vzorky kompaktnější a pevnější.  

Z testovaných směsí byly pro poloprovozní zkoušku jako nejvhodnější vybrány 
vzorky označené jako 3/6, 3/7, a 3/8. Jedná se o směsi strusky a Prestabu 
v různých poměrech bez přídavku záměsové vody. Další navrženou směsí pro 
poloprovozní zkoušku byla směs popílkového stabilizátu (č. 4/1) a Prestabu. 
Jedná se o směs, která byla doplněna do dalšího testování na přání poskytovatele 
podkladů pro výzkum. 
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5.2.8 NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU 

Vzhledem k problematickému míchání směsí v provozu s přídavkem záměsové 
vody, bylo rozhodnuto se zaměřit na testované směsi bez této vody č. 3/6, 3/7, 
a 3/8 (Prestab, struska v různých poměrech). Další navrženou směsí pro 
poloprovozní zkoušku byla směs popílkového stabilizátu s Prestabem.  

Popílkový stabilizát je směs míchána z popílku z odsíření a vody. Směs je 
cerifikována jako výrobek pro technickou rekultivaci a od roku 2005 je plavena 
v rámci rekultivační stavby „Rekultivace nádrže Křivý Důl“v k.ú. Stonava, v okrese 
Karviná.  

Výše uvedeným postupem byl připraven na sanačně rekultivační stavbě 
„Rekultivace nádrže Křivý důl“ stabilizát pro poloprovozní zkoušku. Takto 
připravený stabilizát byl následně odtěžen a nákladními automobily přepraven na 
lokalitu Nový York, kde byla připravena plocha pro realizaci poloprovozní zkoušky. 

Jak již bylo výše uvedeno poloprovozní zkouška byla zaměřena na směsi bez 
přídavku vody. Na základě provedených laboratorních experimentů byly 
vytipovány směsi Prestabu a strusky a variantně směs Prestabu a popílkového 
stabilizátu. Poměry jednotlivých komodit byly navrženy a označeny takto: 

Prestab, struska: 

Vzorek č. 1 1 : 1 (stejný poměr) 

Vzorek č. 2 1 : 1,5 (přebytek strusky) 

Vzorek č. 3 1,5 : 1 (přebytek Prestabu) 

Prestab, popílkový stabilizát: 

Vzorek č. 4 1 : 1 (stejný poměr) 

 

5.3 Poloprovozní zkouška 

Poloprovozní pokus vycházel z laboratorních experimentů. Ze závěrů těchto 
experimentů byly navrženy poměry a složky pro materiál vhodný pro technickou 
rekultivaci území postiženého hornickou činností. 

Místem zkoušky byla zvolena pro tyto účely upravená plocha v rámci realizované 
sanačně rekultivační stavby „Asanace Nový York“ na k.ú. Karviná Doly. 
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Foto č. 14: Míchání strusky a Prestabu v rámci poloprovozní zkoušky (foto autorka) 

 

 

Datum míchání:  27.9. 2006 

Teplota:  15oC, polojasno až oblačno 

 

Pro provedení poloprovozní zkoušky bylo připraveno předem požadované 
množství složek, přehledně je uvedeno v tabulce č. 17. 

 

 

 

Tabulka č. 17: Vstupní údaje pro poloprovozní zkoušku 

 
Poměr 

materiálů 

Množství Prestabu Množství strusky Množství celkem 

[t] [m
3
] [t] [m

3
] [t] [m

3
] 

Vzorek č. 1 
Prestab:struska 

1 : 1 60 43 60 30 120 73 

Vzorek č. 2 
struska:Prestab 

1,5 : 1 75 53 50 25 125 78 

Vzorek č. 3 
Struska:Prestab 

1 : 1,5 50 36 75 38 125 74 
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Poměr 

materiálů 

Množství Prestabu Množství stabilizátu Množství celkem 

[t] [m
3
] [t] [m

3
] [t] [m

3
] 

Vzorek č. 4 
Prestab:stabilizát 

1 : 1,5 50 36 75 35 125 71 

 

Pro všechny čtyři zkoušky byly zvoleny následující parametry: 

Tvar:  10,0 x 5,0 x 1,5 

Materiál: Prestab (kusovitý materiál na omak vlhký a lepivý, barvy 
rezavohnědé s šedočernými vlysy, původ Precheza 
Přerov) 

 struska (šedočerná, zrnitá, sypká, ihned po odběru lehce 
proschlá, původ Třinecké železárny, a.s.)  

 popílkový stabilizát (šedočerný, zrnitý, sypký, původ Křivý 
důl – vytěžený) 

Objemová hmotnost: Prestab = 1,4 t/m3 

 struska = 2,0 t/m3 

 stabilizát = 2,2 t/m3 

Postupně byly všechny poměry připravených odpadů homogenizovány strojem 
CAT M318. Homogenizací vznikly samostatné hromady inertního materiálu o 
výšce cca 1,50 m. Takto připravené směsi byly hutněny pojezdem, dozerem typu 
CAT D6H. Schéma zkoušky je uvedeno na obrázku č. 4. 

 

Obrázek č. 4: Obecné schéma poloprovozní zkoušky 

 

 

 

 

stabilizát,
struska 

Prestab směs 
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5.3.1 VYHODNOCENÍ POLOPROVOZNÍ ZKOUŠKY 

 

Vzorek č.1 – při stejných poměrech obou komodit je hutnění pojezdem možné, ale 
ne ideální. Dozer se lehce bořil a až na třetí pokus byl schopen zhutnit namíchaný 
materiál. 

 

 

Foto č. 15: Hutnění pojezdem Prestab –struska (stejné poměry), (foto autorka) 

 

 

 

Vzorek č.2 – při přebytku Prestabu bylo hutnění téměř nemožné, dozer při pokusu 
zhutnit hromadu s připraveným materiálem zapadl a jeho pásy se protáčely. 

 

 

Foto č. 16: Hutnění pojezdem Prestab – struska (přebytek Prestabu), (foto autorka) 
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Vzorek č.3 – při přebytku strusky bylo hutnění pojezdem bez problémů. Dozer 
zhutnil materiál na vrstvu cca 0,9 m, na kterou by bylo možné dále ukládat další 
vrstvy. 

 

Foto č. 17: Hutnění pojezdem Prestab – struska (přebytek strusky), (foto autorka) 

 

Vzorek č.4 – při přebytku stabilizátu bylo hutnění téměř bez problému. Dozer se 
bořil jen velmi mírně, po chvíli se podařilo směs zhutnit na vrstvu cca 1,0 m. 

 

 

 

 

Foto č. 18: Hutnění pojezdem Prestab – popílkový stabilizát (přebytek stabilizátu), (foto autorka) 

 

Z poznatků získaných provedeným poloprovozním pokusem lze pro technickou 
rekultivaci (provozní účely) doporučit směs s poměrem strusky a Prestabu 1,5 : 1 
(přebytek strusky) a směs stabilizátu a Prestabu. Při těchto poměrech se jeví 
směsi jak z hlediska manipulace bezproblémová tak i pro účely ukládání do terénu 
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v rámci sanačně rekultivačních prací vhodná. Definitivní posouzení a doporučení 
směsi pro případnou certifikaci bude možné až po vyhodnocení analýz vodných 
výluhů a škodlivin v sušině a jejich porovnání dle stanovených limitů. Odběr 
vytipovaných směsí je zdokumentován na fotografiích č. 19 a č. 20. 

Foto č. 19: Odběr vzorku č. 3 - lokalita Nový York, (foto autorka) 

Foto č. 20: Odběr vzorku č. 4 – lokalita Nový York (foto autorka) 

 

5.3.2 LABORATORNÍ ANALÝZY VYBRANÝCH SMĚSÍ 

Dle stanoveného metodického postupu byly směsi analyzovány a následně 
porovnány dle limitů citovaných vyhláškou 294/2005 Sb., konkrétně přílohou č. 10 
a č. 12. 
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5.3.2.1 Stanovení podílu sušiny 

Vzorky byly upraveny dle výše uvedených postupů, podíl sušiny v analytickém 
vzorku byl vypočten podle již výše citovaného vzorce (2). 

 

Tabulka č. 18: Výpočet podílu sušiny v testovaných vzorcích 

Materiál Vzorek 3 Vzorek 4 

Označení vzorku VZ3 VZ3 VZ3 VZ4 VZ4 VZ4 

MD (g) 3,517 4,547 3,521 3,084 4,299 3,759 

MW (g) 3,649 4,815 3,662 3,238 4,569 3,913 

DR (%) 96,390 94,439 96,147 95,254 94,099 96,088 

DR prům.   95,66 95,15 

x (%) 3,61 5,56 3,85 4,75 5,90 3,91 

x prům.   4,34 4,85 

w (%) 3,74 5,89 4,01 4,98 6,27 4,07 

w prům (%) 4,55 5,11 

 

DR … podíl sušiny v analytickém vzorku v [%] 

MD … hmotnost vysušeného analytického vzorku v [g] 

MW… navážka analytického vzorku  pro stanovení podílu sušiny v [g] 

 

Rozklad vzorku byl proveden v souladu s normou ČSN EN 13657 Charakterizace 
odpadů – Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce 
královské. 

Naměřené hodnoty byly porovnány s limitními hodnotami přípustných koncentrací 
škodlivin v sušině odpadů uvedených v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. 
Zjištěné výsledky jsou uvedeny v tabulkách 17 a 18. Referenční analytické metody 
pro stanovení jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 12 k vyhlášce 
294/2005 Sb. 

Výsledky analýz podílu sušiny vzorku 3 a 4 jsou porovnány s limitními hodnotami 
v tabulkách č. 19 a 20 a v grafu č. 2. 

 

Tabulka č. 19:  Analýzy obsahu vybraných prvků a složek ve vzorku 3, jejich porovnání 
s přípustnými limity a hodnocení vhodnosti 

Látka Jednotka 
Zjištěný 
obsah 

Limitní obsah Hodnocení 

As mg/kg 3,05 10,00 Vyhovuje 

Cd mg/kg 0,575 1,00 Vyhovuje 

Cr celk. mg/kg 1655 200,00 Nevyhovuje 

Hg mg/kg 0,071 0,80 Vyhovuje 
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Látka Jednotka 
Zjištěný 
obsah 

Limitní obsah Hodnocení 

Ni mg/kg 16,85 80,00 Vyhovuje 

Pb mg/kg 10,1 100,00 Vyhovuje 

V mg/kg 1010 180,00 Nevyhovuje 

BTEX mg/kg 0,3 0,40 Vyhovuje 

PAU mg/kg 0,5 6,00 Vyhovuje 

EOX mg/kg 0,75 1,00 Vyhovuje 

C10-C40 mg/kg 55 300,00 Vyhovuje 

PCB mg/kg 0,055 0,20 Vyhovuje 

 

Tabulka č. 20:  Analýzy obsahu vybraných prvků a složek ve vzorku 4, jejich porovnání 
s přípustnými limity a hodnocení vhodnosti 

Látka Jednotka 
Zjištěný 
obsah 

Limitní obsah Hodnocení 

As mg/kg <4,00 10,00 Vyhovuje 

Cd mg/kg <0,5 1,00 Vyhovuje 

Cr celk. mg/kg 62,6 200,00 Vyhovuje 

Hg mg/kg 0,06 0,80 Vyhovuje 

Ni mg/kg 26,900 80,00 Vyhovuje 

Pb mg/kg 16,10 100,00 Vyhovuje 

V mg/kg 138,00 180,00 Vyhovuje 

BTEX mg/kg <0,2 0,40 Vyhovuje 

PAU mg/kg <0,5 6,00 Vyhovuje 

EOX mg/kg <0,5 1,00 Vyhovuje 

C10-C40 mg/kg <10 300,00 Vyhovuje 

PCB mg/kg <0,10 0,20 Vyhovuje 

 

Zjištěné hodnoty jsou pro názornost převedeny do grafu č. 2. 
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Graf č. 2: Porovnání výsledků analýz vzorků 3 a 4 s limity dle přílohy č. 10 k vyhlášce 

č. 294/2005 Sb. 

 

Závěr 

Vzorek č. 3 překračuje povolené limitní obsahy prvků Cr a V. 

 

5.3.2.2 Stanovení vodného výluhu 

Hmotnost vzorku k přípravě 1 l vodného výluhu se stanoví pomocí výpočtu podle 
vzorce (3) uvedeného v metodickém postupu: 

Stanovení množství potřebné vody 

Množství přidané vody použité pro přípravu výluhu se stanoví pomocí výpočtu 
podle vzorce (4) rovněž výše uvedeného. 

Výsledky zjištěných hodnot udává tabulka č. 21. 

 

Tabulka č. 21: Vypočtené množství vody 

Označení vzorku Vzorek 3 Vzorek 4 

MT kg 0,1000 0,1000 

DR (%) 95,15 92,99 

M kg 0,105 0,108 

LA l 0,995 0,992 

Srovnání zjištěných obsahů s limity
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MT teoretická navážka sušiny analytického vzorku v [g]  

 v tomto případě pro 1 l vody je MT = 0,100 kg 

DR podíl sušiny v analytickém vzorku v [%] 

M hmotnost analytického vzorku pro přípravu vodného výluhu v [g] 

LA množství přidané vody v [l] 

 

 

Výsledky analýz vodného výluhu vzorku č. 3 a č. 4 jsou uvedené v tabulkách č. 22 
a 23, kde jsou porovnány s limitními hodnotami. 
 

Tabulka č. 22: Analýzy vodného výluhu vzorku č. 3 a jejich hodnocení z pohledu povolených limitů 

Sledovaný ukazatel 

Označení vzorku: VZOREK 3 

Zjištěný obsah 
Nejvýše přípustný 

obsah 
Hodnocení 

DOC mg/l 1,6 80 Vyhovuje 

Fenolový idnex mg/l - - Vyhovuje 

Chloridy mg/l 16,00 1500 Vyhovuje 

Fluoridy mg/l 3,05 15 Vyhovuje 

Sírany mg/l 975,00 2000 Vyhovuje 

As mg/l 0,03 0,20 Vyhovuje 

Ba mg/l 0,69 10,00 Vyhovuje 

Cd mg/l 0,03 0,10 Vyhovuje 

Cr celkový mg/l 0,04 1,00 Vyhovuje 

Cu mg/l 0,02 5,00 Vyhovuje 

Hg mg/l 0,00 0,02 Vyhovuje 

Ni mg/l 0,02 1,00 Vyhovuje 

Pb mg/l 0,01 1,00 Vyhovuje 

Sb mg/l 0,00 0,07 Vyhovuje 

Se mg/l 0,00 0,05 Vyhovuje 

Zn mg/l 0,05 5,00 Vyhovuje 

Mo mg/l 0,03 1,00 Vyhovuje 

Rozpuštěné 
látky 

mg/l 2278,50 6000 Vyhovuje 

Ekotoxicita      Negativní 

pH   14,43 ≥6 Vyhovuje 

 

 

Tabulka č. 23: Analýza vodného výluhu vzorku č. 4 a jejich hodnocení z pohledu povolených limitů 

Sledovaný ukazatel 

Označení vzorku: VZOREK 4 

Zjištěný obsah 
Nejvýše přípustný 

obsah 
Hodnocení 

DOC mg/l 1,8 80 Vyhovuje 

Fenolový idnex mg/l <0,005 - Vyhovuje 

Chloridy mg/l 15 1500 Vyhovuje 
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Sledovaný ukazatel 

Označení vzorku: VZOREK 4 

Zjištěný obsah 
Nejvýše přípustný 

obsah 
Hodnocení 

Fluoridy mg/l 2,5 15 Vyhovuje 

Sírany mg/l 877 2000 Vyhovuje 

As mg/l <0,05 0,20 Vyhovuje 

Ba mg/l 0,0656 10,00 Vyhovuje 

Cd mg/l 0,0160 0,10 Vyhovuje 

Cr celkový mg/l 0,1080 1,00 Vyhovuje 

Cu mg/l <0,001 5,00 Vyhovuje 

Hg mg/l <0,005 0,02 Vyhovuje 

Ni mg/l 0,0440 1,00 Vyhovuje 

Pb mg/l <0,01 1,00 Vyhovuje 

Sb mg/l <0,001 0,07 Vyhovuje 

Se mg/l <0,001 0,05 Vyhovuje 

Zn mg/l 0,0117 5,00 Vyhovuje 

Mo mg/l <0,05 1,00 Vyhovuje 

Rozpuštěné 
látky 

mg/l 2892 6000 Vyhovuje 

Ekotoxicita       Negativní 

pH   9,33 ≥6 Vyhovuje 

 

 

 

Graf č. 3: Porovnání zjištěných hodnot s limitními hodnotami vzorku č. 3 a č.4 
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Závěr 

Žádná ze sledovaných škodlivin u vzorku č. 3 a č. 4 nepřekročila povolenou limitní 
hodnotu. 

 

5.3.3 FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ ZKOUŠKY VZORKU Č. 4 

Statická zátěžová zkouška byla prováděna jen na směsi označené jako vorek č. 4, 
což odpovídá směsi Prestabu a v přebytku popílkového stabilizátu. Jak je 
zdokumentováno výše vzorek č. 3 (Prestab a přebytek strusky) nevyhověl ve dvou 
hodnotách limitním hodnotám obsahu škodlivin v sušině. Jednalo se o obsah 
chromu a vanadu, kdy u chromu zjištěná hodnota překročila limit cca 8x, 
u vanadu 5x. Z důvodu překročení povolených limitních hodnot není možné tuto 
směs využít při technické části rekultivací. Proto byl dále testován jen vzorek č. 4. 

U vzorku č. 4 byla v rámci posouzení mechanických vlastností realizována 
zkouška zhutnitelnost zeminy zkouškou Proctor – standard, zkouška únosnosti 
zkouškou CBR (California Bearing Ratio) a statická zatěžovací zkouška. 

 

5.3.3.1 Proctorova zkouška zhutnění 

Zhutnitelnost zeminy zkouškou Proctor – standard se stanovuje objemová 
hmotnost dané zeminy, která zaručí její objemovou stálost. Zároveň se stanovuje 
vlhkost, při níž lze tuto objemovou hmotnost dosáhnout.  

Získané hodnoty pro posuzovaný vzorek č.4 jsou uvedené v následující tabulce 
č. 24 a v grafu č. 4. 

 

Tabulka č. 24: Výsledky zkoušky Proctor – standard vzorku č. 4 

Objemová hmotnost [mg/m
3
] 1,037 1,053 1,070 1,079 1,043 

Vlhkost [%] 29,7 33,0 37,0 41,5 48,0 
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Graf č. 4: Výsledky zkoušky zhutnitelnosti vzorku č.4 testem Proctor – standard 

 

Z  grafu byly odečteny hodnoty optimální vlhkosti a jí odpovídající maximální 
objemové hmotnosti. vyplývají následující hodnoty: 

 

ρd max.  1,08 Mg.m-3 

Wopt.  40,8 % 

 

Závěr: Objemová stálost materiálu bude zaručena při vlhkosti 40,8 % a objemové 
hmotnosti 1,08 Mg.m-3. 

5.3.3.2 Zkouška únostnosti zemin - Kalifornský poměr únosnosti zemin 
(CBR) 

Zkouška únosnosti u vzorku č. 4 byla stanovena zkouškou únosnosti zemin 
(CBR). Podstata zkoušky spočívá ve zhutnění vzorku na maximální objemovou 
hmotnost zeminy při návrhové vlhkosti a zatlačování trnu o ploše 20 cm2 do 
povrchu tohoto vzorku. Z pracovního diagramu záznamu síly v závislosti na 
zatlačení trnu se pak postupem výpočtu (8) podle normy ČSN EN 13286-47 
stanoví v procentech hodnota CBR pro hodnotu penetrace 2,54 mm a 5,08 mm. 

Naměřené hodnoty jsou zpracovány do tabulky č. 25: 

 

 

 

Přetvárné charakteristiky vzorku

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Vlhkost %

O
b

je
m

o
v
á
 h

m
o

tn
o

s
t 

m
g

/m
3



Ing. Zuzana Viestová: Podmínky a možnosti využití odpadních materiálů pro rekultivace území 

99 

Tabulka č. 25: Naměřené hodnoty pro stanovení únosnosti vzorku č. 4 

Penetrace 
[mm] 

0 0,51 1,06 1,52 2,03 2,54 3,05 3,52 4,03 4,52 5,08 

Síla [kN] 0 1,05 2,03 2,63 3,0 3,32 3,55 3,76 3,94 4,11 4,25 

Graf č. 5: Graf závislosti síly na penetraci vzorku č.4 

 

Z hodnot tabulky č.25 dosazených do rovnice (8) vyplývají následující hodnoty: 

CBR 2,54 mm: 25 % 

CBR 5,08 mm: 21 % 

 

Závěr: Pro únosnost zeminy zemní pláně je požadována hodnota CBR2,54 = 5 %. 
Z výsledků měření vyplývá, že vzorek č. 4 s hodnotou CBR2,54 = 25 % této 
podmínce vyhovuje. 

 

5.3.3.3 Statická zatěžovací zkouška 

Statická zatěžovací zkouška vzorku č. 4 byla prováděna na pokusné ploše 
v lokalitě sanačně rekultivační stavby „Asanace Nový York“ dne 10.5. 2007 za 
následujících podmínek: zataženo, déšť, 16oC.  

Průměr zatěžovací desky:   30 cm 

Plocha zatěžovací desky:   707 cm2 

Zkouška byla realizována soupravou ECM Static, typ 51 dle ČSN 72 1006. 
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Tabulka č. 26: Naměřené hodnoty při statické zatěžovací zkoušce 

Cyklus 

Tlak zatěžovací 
desky na zeminu 

Sedání desky 

[MPa] [mm] 

První zatěžovací 
cyklus 

0,00 0,00 

0,05 1,59 

0,10 2,85 

0,15 3,88 

0,20 4,92 

Druhý zatěžovací 
cyklus 

0,00 4,09 

0,05 4,35 

0,10 4,58 

0,15 4,76 

0,20 5,04 

Odlehčení 

0,15 5,00 

0,10 4,91 

0,05 4,78 

0,00 4,31 

 

Dosazením naměřených hodnot z tabulky do vzorce (9) byl vypočten modul 
přetvárnosti s výsledkem: 

Edef – 47,37 MPa 

Závěr: Pro statický modul přetvárnosti zemní pláně je požadovaná minimální 
hodnota Edef  ≥ 45 MPa. Testem a následným výpočtem byla zjištěna hodnota 
Edef = 47,37 MPa. Z uvedeného vyplývá, že testovaná směs stanoveným 
podmínkám vyhověla. 
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6. VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ 

1. Pro experimentální výzkum byly vybrány průmyslové odpady, které jsou 
dostupné v ostravském regionu. Odpady byly vybrány na základě 
empirických zkušeností. Z energetického průmyslu se jednalo o fluidní 
popílek z ENERGETIKY TŘINEC, a.s., a popílkový stabilizát (výrobek 
vyrobený smícháním vody a fluidního popílku v určeném poměru ve 
speciálním technologickém zařízení), z hutnického průmyslu byla vybrána 
vysokopecní struska z Třineckých železáren, a.s. a z chemického průmyslu 
byl vybrán odpad z výroby titanové běloby. Průmyslové odpady se pro 
rekultivace území postižené hlubinnou těžbou dosud využívaly pouze 
samostatně, v rámci experimentální části práce byly tyto odpady testovány 
ve směsích s různými poměry uvedených odpadů. 

2. Z vytipovaných odpadů byly připraveny směsi v různých poměrech. V rámci 
práce bylo v laboratořích připraveno celkem 41 směsí, z toho 34 směsí bylo 
s přídavkem vody a 7 bez přídavku záměsové vody.  

Se záměsovou vodou byly připraveny následující směsi: 

- směs Prestabu a popílku v 6 vzorcích, 

- směs Prestabu, popílku a strusky v 8 vzorcích 

- směs strusky a Prestabu v 10 vzorcích 

- směs popílku a strusky v 10 vzorcích 

Bez záměsové vody byly připraveny následující směsi: 

- směs Prestabu, popílku a strusky ve 4 vzorcích 

- směs strusky a Prestabu ve 3 vzorcích 

3. Z laboratorně připravených vzorků směsí byly pro poloprovozně zkoušeny 
4 směsi, které byly vybrány na základě empirického posouzení namíchaných 
vzorků v laboratořích. Jednalo se o následující směsi:  

- směs strusky a Prestabu ve 3 vzorcích 

- směs Prestabu a popílkového stabilizátu v 1 vzorku 

Při poloprovozním pokusu byly testovány vzorky připravených směsí na 
území sanačně rekultivační stavby „Asanace odkaliště Nový York“. Byla 
testována možnost hutnění uvedených směsí pojezdem. Vzorky byly 
posouzeny opticky a na základě tohoto posouzení byly vybrány dva vzorky, 
které byly možné hutnit pojezdem. Pro tyto směsi bylo dále provedeno 
experimentální ověření stanovených kvalitativních parametrů. 

 

4. Kvalitativní parametry (analýzy vyluhovatelnosti, testy ekotoxicity a obsahy 
polutantů v sušině) pro vymodelované směsné materiály byly stanoveny 
vyhláškou č.294/2005 Sb. (tabulka č. 10.1 a 10.2 vyhlášky). Tyto analýzy 
byly provedeny pouze na dvou vzorcích, které vyhověly poloprovoznímu 
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pokusu. Jednalo se o směs Prestabu a strusky (s přebytkem strusky 
v poměru 1 : 1,5) a směs Přestanu a popílkového stabilizátu (s přebytkem 
popílkového stabilizátu v poměru 1 : 1,5).  

Experimentálně byly rovněž ověřeny fyzikálně mechanické vlastnosti. Byla 
provedena zkouška zhutnění metodou Prostor – standard, zkouška 
únosnosti (metodou CBR) a statická zátěžová zkouška. 

Vzhledem k tomu, že pro rekultivace nejsou žádnou speciální normou ani 
jiným legislativním předpisem stanoveny parametry fyzikálně mechanických 
zkoušek, byly kvalitativní parametry stanovovány dle ČSN pro posuzování 
zemin (ČSN 72 1006 ČSN 72 1015, ČSN 72 1016). Fyzikálně mechanické 
parametry se ve většině případech odvíjí od rekultivačního cíle konkrétní 
sanačně rekultivační stavby. 

5. Ze 34 vzorků laboratorně připravených směsí s přídavkem záměsové vody 
byly po vysušení a vyklepnutí z plastových forem vzorky kompaktní a tuhé, 
mimo dvou – č. 3/1 (50 g strusky) a č. 3/2 (45 g strusky a 5 g Prestabu). Tyto 
dva vzorky směsí byly sypké a nesoudržné Vzorky s přebytkem Prestabu 
s přidáním záměsové vody tvořily ve většině případech hnědorezavá hmota, 
které při míchání ihned netuhlo. Naopak vzorky s přebytkem fluidního 
popílku byly šedočerné a tuhly již při míchání. Struska ve vzorcích 
s Prestabem i popílkem po přidáním záměsové vody neměla zásadní vliv na 
tuhnutí. Struska se osvědčila pouze ve vzorcích bez přídavku záměsové 
vody, kdy byly vzorky podrobeny zkoušce tlakem.  

Pro empirickou zkoušku tlakem bylo z předcházejících připravených směsí 
vytipováno 7 směsí. Vzorky byly připraveny bez přídavku záměsové vody, 
viz kapitola 5.2.6, str. 77. Zkouška pevnosti v tlaku byla provedena na 
vytipovaných vzorcích pomocí válečku, pevnost byla ověřena optickou 
metodou. Z těchto 7 směsí po působení tlaku byly soudržné pouze 3 vzorky, 
které po mechanickém působení pouze lehce praskali. Jednalo se o směs 
Prestabu a strusky v různých poměrech. Vzorky byly označené č. 3/6, č. 3/7 
a č. 3/8. Tyto tři směsi byly dále doporučeny pro poloprovozní zkoušku.  

V poloprovozní zkoušce bylo testováno hutnění pojezdem čtyř vybraných 
směsí. Jednalo se o tři výše uvedené vzorky, čtvrtým byla směs připravená 
z Prestabu a popílkového stabilizátu. Popílkový stabilizát byl zvolen 
dodatečně a v podstatě nahradil fluidní popílek a záměsovou vodu ze vzorků 
označených A – E. Poměry odpadů jednotlivých směsí jsou uvedeny v tab. 
č. 17, str. 80. Hutnění pojezdem bylo bezproblémové pro dvě ze čtyř směsí. 
Pro obě vyhovující směsi byl stanoven podíl sušiny a vodný výluh. Výsledky 
analýz byly porovnány s limity uvedenými ve vyhl. č. 254/2005 Sb. Jednalo 
se o směs Prestabu a strusky (s přebytkem strusky – vzorek č. 3) a směs 
Prestabu a popílkového stabilizátu (s přebytkem popílkového stabilizátu – 
vzorek č. 4). 

Z těchto dvou směsí byly odebrány vzorky, které byly podrobeny analýzám 
vybraných prvků a složek dle vyhl. 294/2005 Sb. a porovnány s povolenými 
limity. Směs obsahující strusku nevyhověla v obsahu Crcelk., kdy jeho limitní 
hodnotu překročila 8x a v obsahu V, kdy jeho hodnota překročila limit 5,5x.  
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Z hlediska fyzikálně mechanických testů byla hodnocena pouze směs, která 
vyhověla chemickým analýzám – směs Prestabu a popílkového stabilizátu – 
vzorek č. 4 (s přebytkem popílkového stabilizátu). Byla provedena zkouška 
zhutnění Proctor-standard ze které vyplynulo, že objemová stálost testované 
směsi bude zaručena při vlhkosti 40,8 % a objemové hmotnosti 1,08 Mg.M-3. Při 
zkoušce únosnosti je požadovaná hodnota CBR2,54 = 5 %, hodnocená směs měla 
hodnotu CBR2,54 = 25 %, což je vyhovující. Statická zátěžová zkouška (statický 
modul přetvárnosti) má stanovenou minimální hodnotu Edef  ≥ 45 MPa. Výpočtem 
zjištěná hodnota testované směsi je Edef = 47,37 MPa, což stanovené podmínce 
vyhovuje. 
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7. ZÁVĚR 

Obecně značnou nevýhodou zpracování odpadů jako druhotných surovin je 
proměnlivost jejich složení jak z chemického, tak i mineralogického hlediska. Tato 
rozmanitost je typická pro různé provozovny kde vznikají, zejména odlišná lokalita, 
jiná technologie spalování apod.  

Cílem práce byl návrh směsí průmyslových odpadů pro možnost jejich využití pro 
rekultivace. Po vytipování vhodných odpadů pro směsi byla ověřena laboratorně 
i poloprovozně možnost jejich využití.  

Průběh a poznatky experimentů byly zaznamenávány a ze všech realizovaných 
vzorků byly vytipovány 4 pro ověření poloprovozní zkouškou. Tato byla provedena 
na rekultivační stavbě „Asanace kalové nádrže Nový York“, kde za pomocí dozeru 
byla ověřena možnost jednoduchého hutnění směsí pojezdem.  

Fyzikálně mechanické zkoušky byly provedeny přímo v terénu. Pokusu vyhověly 
dvě směsi – Prestab a struska v poměru 1 : 1,5 a Prestab a popílkový stabilizát 
v poměru 1 : 1,5.  

Laboratorní experimenty byly provedeny porovnáním zjištěných výsledků podílu 
sušiny a vodného výluhu s limitními hodnotami vyhl. č. 294/2005 Sb. Limitním 
hodnotám vyhověla pouze jedna směs, jednalo se o směs Prestabu a popílkového 
stabilizátu v poměru 1 : 1,5.  

Jedinou vhodnou směsí, která vyhověla jak chemickým analýzám tak i fyzikálně 
mechanickým pokusům, byla směs Prestabu a přebytku popílkového stabilizátu. 

Na základě prezentovaných výsledků je možné říci, že cíl práce byl splněn. Pro 
certifikaci jako materiálu pro technickou část rekultivačních staveb lze doporučit 
směs Prestabu a popílkového stabilizátu v poměru 1 : 1,5. Jedná se o směs, která 
vyhověla všem stanoveným limitům. 
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