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Anotace 

V předložené bakalářské práci je přiblížena problematika nakládání s těžebními 

odpady jak v našem regionu, tak ve světě. Nejprve se práce zabývá legislativou, která úzce 

souvisí s těžebními odpady. Následně se v práci objevuje popis jednotlivých úpravnických 

procesů zpracování uhlí, které produkují odpad ve srovnání s úpravnou Darkov. V další 

části je uvedeno jak tento vzniklý odpad využít a s tím spojena i rekultivace jednotlivých 

oblastí. Některé z nich jsou zde i charakterizovány. V závěru práce je využití těžebního 

odpadu v zahraničí.     

Klíčová slova: těžební odpad, úprava černého uhlí, úpravnické procesy, rekultivace, 

využití těžebního odpadu 

Summary 

In the present thesis is an idea of the issue of mining waste both in our region and in 

the world. First, it deals with the legislation, which is closely connected with mining waste. 

The next chapter discusses coal mining in the Upper Silesian Basin. Subsequently, the 

work appearing description of the individual processes of coal treatment which waste 

passes than is then used as compared with converter Darkov. The next section explains 

how the use of the waste and the associated with the reclamation of areas. Some of them 

are well characterized. In conclusion of thesis describes how the use of extractive waste 

abroad. 

Keywords: mining waste, coal treatment, coal preparation process, reclamation, 

recovery of extractive waste 
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1 Úvod a cíl práce 

Legislativa v oboru nakládání s odpady je z hlediska využití těžebních odpadů velmi 

důležitým vodítkem. Udává základní pojmy, se kterými se v této oblasti pracuje a také 

přesně vymezuje jak správně nakládat s odpady v oblasti těžby nerostných surovin. 

Těžba černého uhlí probíhá v ostravsko-karvinském regionu výhradně hlubinným 

způsobem a přináší sebou výrazné ekonomické důsledky. Na druhou stranu s sebou těžba 

nese i značné negativní příčiny, které jsou z hlediska životního prostředí nežádoucí jako 

např. poklesy terénu, zhoršování kvality půdy či úplná devastace území. Procesy úpravy 

uhlí se vytváří materiál, kterým se tyto negativní vlivy do jisté míry zahlazují v podobě 

modelace reliéfu krajiny či jiného řešení. Tato obnova přírodních a hospodářských vazeb 

se nazývá rekultivace. Je to dlouhodobý proces, neustále se vyvíjející, který se snaží o 

navrácení krajinného rázu. Aby bylo možné využití tohoto odpadního materiálu 

k rekultivačním pracím je třeba vytěžené černé uhlí zpracovat a upravit tak, aby jeho 

použití nebylo nebezpečné pro krajinu.  

Cílem této práce je charakterizovat platnou legislativu v oblasti nakládání s těžebním 

odpadem. Zpracování a úprava suroviny, která se po vytěžení dostává na povrch. Dalším 

cílem je zaměření na nakládání s odpady hornické činnosti v rámci OKR s popisem 

rekultivovaných oblasti v tomto regionu. Posledním cílovým bodem je porovnání, jak se 

s takovými odpady zachází ve světě. 
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2 Legislativa  

V této části práci jsou uvedeny legislativní předpisy, vyhlášky a zákony, kterými se 

řídí nakládání s těžebním odpadem a jiným zacházením. 

o Zákon č. 44/1988 Sb., O ochraně a využití nerostného bohatství (ve znění 

pozdějších předpisů). 

o Zákon č. 157/2009 Sb. O nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 

zákonů. 

Těžební odpad zařazujeme dle Katalogu odpadů do skupiny 01 Odpady z 

geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene, přičemž 

tato skupina má 5 podskupin. 

2.1 Terminologie těžebního odpadu 

Vybrané pojmy ze zákona č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně 

některých zákonů 

 Těžební odpad - Jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má 

úmysl nebo povinnost se ho zbavit, a který vzniká: a) při ložiskovém 

průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a který podle zákona o 

odpadech náleží mezi odpad z těžby nebo úpravy nerostů, nebo b) při těžbě, 

úpravě nebo skladování rašeliny. 

 Provozovatel - Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je odpovědná 

za nakládání s těžebním odpadem, včetně jeho dopravy a dočasného 

skladování, za provoz úložného místa a za jeho stav po ukončení provozu; 

provozovatelem je i právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má 

těžební odpady v držení. 

 Hlušina - odpadní látky zbylé po úpravě nerostů nebo rašeliny. 

 Úložné místo - Důlní stavba vyhrazená pro ukládání těžebního odpadu v 

pevném nebo kapalném stavu nebo ve formě roztoku či suspenze, včetně 

odkališť, přičemž součástí této stavby je zpravidla hráz nebo jiný dílčí objekt 

sloužící k držení, zachycení, spoutání nebo k jiné podpůrné úloze pro úložné 

místo, s výjimkou vytěžených prostor, které jsou těžebním odpadem po 
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vytěžení znovu vyplňovány v rámci sanace a rekultivace a při provádění 

stavebních prací. [2] 

Vybrané pojmy ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (ve znění pozdějších předpisů) 

 Výhradní ložiska se musí využívat racionálně. Racionálním využíváním 

výhradních ložisek se rozumí jejich dobývání a úprava a zušlechťování 

vydobytých nerostů podle zásad s přihlédnutím k současným technickým a 

ekonomickým podmínkám; přitom musí být dodrženy zásady báňské 

technologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a 

vyloučeny neodůvodněné nepříznivé vlivy na pracovní a životní prostředí. 

 Při využívání výhradních ložisek je nutno zejména: 

a) vydobýt zásoby výhradních ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji 

s co nejmenšími ztrátami a znečištěním; dobývání zaměřené výhradně na bohaté 

části ložiska není dovoleno, 

b) řádně využít vydobyté nerosty při jejich úpravě a zušlechťování 

prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, 

c) vhodně ukládat průvodní nerosty současně dobývané, avšak dočasně 

nevyužívané a vést jejich evidenci, 

d) vhodným způsobem ukládat skrývkové hmoty a hlušiny a podle možnosti je 

účelně využívat. [3] 

3 Technologické uzly, kde vzniká těžební odpad 

V České republice se černé uhlí převážně vyskytuje v hornoslezské uhelné pánvi, 

kdy hlavní zlom, který se nazývá zlom Orlová, rozděluje pánev na západní (ostravská) a 

východní (karvinská) část. Ostravská část je starší a má charakter sedimentů, kdežto 

karvinská část má limnický charakter sedimentů i uhlí. Ostravská západní část je složena 

z několika desítek uhelných slojí, pro které je charakteristická malá mocnost s velmi 

kvalitním koksovým uhlím. Naproti tomu karvinská východní část je dána množstvím 

mocných uhelných slojí, které obsahují koksové uhlí a směs žírného uhlí obsahující 
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prchavé hořlaviny. Černé uhlí je charakterizováno téměř 74 % uhlíku, méně  

než 50 % prchavé složky a výhřevností více jak 24 MJ/kg. 

V ostravské části pánve dosáhla těžba do hloubky zhruba 1 km, při složitých důlně 

technických podmínkách spolu s geologickými podmínkami velmi negativně ovlivňuje 

ekonomiku těžby, a proto byla těžba v tomto důsledku na Ostravsku ukončena a postupně 

byly zrušeny i doly.  

V jižní části hornoslezské uhelné pánve byly zjištěny nedaleko Frenštátu pod 

Radhoštěm velké a kvalitní zásoby uhlí, kde jsou karbonské sedimenty přikryty 

miocenními sedimenty a beskydskými příkrovy. Uhlí by zde mohlo být dobýváno 

z hloubky 800 – 1300 m, ale to vše za složitých těžebních podmínek. V případě realizace 

těžby může dojít ke střetu zájmů s ochranou Beskyd v  důsledku umístění ložiska na 

hranici  chráněné krajinné oblasti. [9] 

 

Obrázek 1: Působnost OKD na území hornoslezské pánvi  

Důl Karviná – 1. lokalita ČSA, 2. lokalita Lazy 

3. Důl ČSM 

4. Důl Darkov 

5. Důl Paskov [5] 
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3.1 Těžba uhlí 

V současnosti probíhá hlubinná těžba prostřednictvím šachet a štol pomocí 

moderních technologií a mechanických postupů sahající do hloubek několika set metrů, 

přičemž mocnosti slojí jsou zhruba od 0,65 – 1,3 m. Těžba probíhá v prostorech Dolu 

Darkov, Dolu Karviná, Dolu ČSM a Dolu Paskov. [5] 

Na základě Stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí jsem 

z dostupných informací ohledně předpokladu těžby, vytvořil grafy k porovnání těžby na 

Dole Darkov, Dole ČSM a Dole Karviná. 

Průběh budoucnosti těžby černého uhlí společnosti OKD Dolu Darkov v dobývacích 

prostorech Stonavy o rozloze 11,507524 km
2
, Karviná Doly II o rozloze  

9,34599 km
2
 a Darkov s rozlohou 5,08383 km

2
 je uveden v následujícím grafu. [6] 

 

Graf 1: Předpokládaná produkce uhlí Dolu Darkov na období 2011 - 2020 

Na Dole ČSM na území Karviné se předpokládá, že maximální roční celková 

produkce těžby černého uhlí do roku 2015 bude dosahovat až 3 000 000 t, následující roky 

bude postupně klesat. V následujícím grafu jsou uvedeny tyto údaje společně s 
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celkovou produkcí hlušiny, pro představu kolik také vzniká odpadů spojených s touto 

těžbou od roku 2009 až do roku 2020. [7]   

 

Graf 2: Celková produkce černého uhlí a hlušiny na Dole ČSM od roku 2009 do 2020 

Celkový rozsah dobývacích prostorů Dolu Karviná je 26,160799 km
2
 z toho je 

16,623588 km
2
 Karviná – Doly I a 9,537211 km

2
 Doubrava u Orlové. [8] 

V následujícím grafu (viz. Graf 3) je znovu porovnání těžby s produkcí hlušiny za 

určitý časový úsek. Z něj poté můžeme vyčíst, že produkce hlušiny je oproti Dolu ČSM 

podstatně nižší.  

Pro těžbu v nízkých slojích se začalo s využíváním uhelných pluhů. Změnila se i 

další technika, díky dobývání těch nejmocnějších vrstev a řízeného závalu k pracím 

nastoupily také kombajny, které mají na starost vyuhlování závalu nebo mechanizované 

výztuže používající se k vyztužování porubů. [5] 

Na povrchu se projevují důsledky této exploatace výlučně jako negativní činitel. 

Jedná se o odvaly, nebo poklesy. Současně s těženým nerostem se na povrch dostává i 

odpadová hmota, kterou označujeme jako hlušinu, ukládající se na skládky – odvaly. 

V minulosti vlivem technologie dopravy měly tyto odvaly kuželovitý tvar. Dnešní odvaly 
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mají oproti kuželovým odvalům výhodu, že se využívají k rekultivačním pracím, díky 

automobilové dopravě nebo železničními vagóny.  

 

Graf 3: Celková produkce černého uhlí a hlušiny na Dole Karviná od roku 2011 do 2016 

Při dobývacích pracích se snižuje podíl vytěženého kusového uhlí a naopak se 

zvyšuje podíl jemné třídy použitím značné mechanizace. V úpravnách uhlí vzniká při 

procesu oddělování částic, velké množství tzv. flotačních hlušin, které musí být následně 

ukládány jako odpad, výpěrky z hrubozrnného a jemnozrnného rozdružování. Díky 

vodnímu transportu byly budovány systémy nádrží pro usazování hlušin a pro dočišťování 

použité vody, která se znovu vrací do procesu. S výhodou jsou tyto nádrže umísťovány do 

neodvoditelných poklesových kotlin zejména na Karvinsku. [4] 

3.2 Rozdělení těžebních odpadů 

Životní prostředí je zatěžováno produkcí těžebních odpadů a to zejména v oblasti 

těžby, dochází k degradaci okolní krajiny. Těžební odpady můžeme z hlediska skupenství 

rozdělit na tuhé, kapalné a plynné. Produkce tuhých odpadů negativně ovlivňuje okolní 

krajinu a to především vytvářením odvalů z hlušin a sekundárních doprovodných nerostů. 

Tuhé těžební odpady se vyskytují především v kusové formě. [10] 
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Odval se dříve používal k vytvoření podmínek pro jejich další využití, v současnosti 

se hlušina využívá k rekultivačním pracím, jako materiál modelující krajinu a jako stavební 

materiál v podobě vytváření komunikací. [5]    

Zásah do přirozených chemických, fyzikálních a biologických pochodů v oblasti 

těžby způsobují svou přítomností kapalné těžební odpady.  

Ovlivňování ovzduší, půdy, vody a živých organismů způsobují plynné těžební 

odpady ve formě imisí. Díky schopnosti transportu plynných odpadů je možné negativně 

ovlivňovat rozsáhlejší území než odpady tuhé a kapalné. [10]  

3.3 Odpady vzniklé těžbou a následnou úpravou černého uhlí 

V hlubinných Ostravsko-karvinských dolech je v současnosti dobýváno černé uhlí a 

ve všech jeho dobývacích fázích těžby vznikají odpady tj. při geologickém průzkumu, 

přípravných a otvírkových pracích a při údržbě důlních děl. Těžební odpady černého uhlí 

jsou odvalové hlušiny a důlní kámen. Odvalovými hlušinami označujeme důlní kámen a 

úpravárenské hlušiny a jsou ukládány na odvaly. V případě důlního kamene hovoříme o 

netříděném kamenivu bez definované zrnitosti, které pochází z těžby jako průvodní 

hornina. Odpady vznikající z následného upravování černého uhlí jsou výpěrky z hrubého 

a jemného rozdružování a flotační hlušiny. Tyto materiály jsou kontaminovány zbytky 

flotačních činidel a těžkých rozdružovacích suspenzí. [10]     

Těžba uhlí a vznik hlušiny, s přihlédnutím k technické charakteristice a jejich 

provoznímu procesu a technologie jsou obecně rozděleny do tří skupin: 

 Těžební odpad je odnášen z těžby a přípravných prací, které poskytují hlavní 

ložiska nerostných surovin v podzemních dolech. Tento odpad představuje v 

průměru 20 % z celkové hmotnosti odpadů vedlejších produktů. 

 Hlušina je zpracovaný, vytěžený materiál a oddělený hlavními úpravnickými 

rozdružovacími procesy (např. při třídění nebo flotace). Jejich podíl na 

celkové hmotnosti odpadu činí téměř 80 %. 

 Sekundární odpad - zůstává po zpracování hlavní minerální suroviny, 

vznikající ve výrobním procesu komerčních produktů. [11] 
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3.4 Technologické uzly – úpravnické procesy 

Úprava uhlí a její význam 

Soubor technologických operací, které mají za úkol snížit obsah balastních a 

škodlivých látek v těžené směsi uhelné suroviny na minimální úroveň, označujeme jako 

úpravu uhlí. V důsledku těžebních operací nebo při vzniku uhelné hmoty (vlastní 

popeloviny) se staly součástí uhelné hmoty nespalitelné nebo škodlivé komponenty. 

Obecné platí, že čím je obsah nespalitelných nebo škodlivých příměsí nižší, tím větší je 

možnost využití uhlí. Úroveň, která je u obou příměsí akceptovatelná, je závislá na 

způsobech využití uhlí. Patří zde: 

- výroba tepla a elektrické energie (spalování) 

- karbonizace uhlí (výroba koksu) 

- výroba chemických produktů 

Pro možnosti využití uhelné hmoty je významným faktorem zrnitostní skladba 

materiálu. Vytěženou nebo upravenou surovinu je nutné vždy rozdělit v závislosti na 

požadavcích odběratelů, na skupiny podle velikosti částic. Těženou uhelnou surovinu nelze 

v některých směrech vůbec využít, pokud porovnáme požadované kvalitativní parametry 

používaných uhelných směsí s průměrným obsahem popela v těžené surovině a se 

zrnitostním rozsahem částic v těžené surovině v mezích 

zhruba 0 – 200 mm. Technologický proces je tedy nezbytným mezičlánkem mezi využitím 

a těžbou uhlí. [12]  

Zásadní postupy při úpravě uhlí 

Jak již bylo uvedeno, na využití vytěžené uhelné hmoty je minimálním požadavkem 

její rozdělení na části o různých rozmezích velikosti zrn. Tento proces nazýváme tříděním. 

Je-li potřeba oddělit uhlí od hlušiny (oddělení spalitelných a nespalitelných složek 

vytěžené suroviny), je nezbytné použít operace, kterým říkáme separační (rozdružovací) 

procesy. Při těchto operacích dochází k rozdělení na dva nebo více kvalitativně odlišných 

produktů. Surovinu je nutno vhodným způsobem připravit na separační procesy, protože 

tyto rozdružovací procesy nelze efektivně provádět stejnými postupy v celém zrnitostním 

rozsahu. Tyto operace označujeme jako operace přípravné. Aby byly produkty ke 

zvolenému účelu použitelné, vznikající při rozdružovacích operacích, je třeba je zpracovat 
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operacemi pomocnými. Technologické procesy úpravy uhlí jsou většinou prováděny za 

přídavku vody nebo ve vodním prostředí, s ohledem na zvýšení účinnosti jednotlivých 

operací a z důvodu ochrany pracovního prostředí. Při těchto operacích vzniká velké 

množství kalů, které je potřeba zpracovávat, to vyvolává operace čištění a cirkulace vod.  

Pokud hovoříme o přípravných procesech, tak po vytěžení surového uhlí nastává 

nejprve proces třídění před rozdružováním. Následuje odstranění cizích a nedrtitelných 

předmětů, odkalování hrubších zrnitostních tříd před rozdružováním a drcení 

meziproduktu. Postupně nastávají hlavní rozdružovací operace, kdy se nejprve suchou a 

mokrou cestou odstraňuje kámen. Rozdružování hrubozrnných částí vsázky probíhá 

pomocí těžkosuspenzních rozdružovačů a hrubozrnných sazeček. Rozdružování středních 

zrnitostí vsázky se děje rovněž v sazečkách a také v hydrocyklónech s těžkou suspenzí. 

Rozdružování jemných zrnitostí nastává principem flotace a také v hydrocyklónech ve 

vlastní suspenzi. Mezi pomocné (doplňující) procesy patří odvodňování produktů 

rozdružování odvodňovacími třídiči, síty, odstředivkami, filtry a sušárny. Drcení produktů 

úpravy na obchodní velikosti, regenerace suspenze, čištění provozní a cirkulační vody 

pomocí zahušťovačů, sedimentačních špiček, jímek a nádrží. V neposlední řadě i míchání 

prodejních směsí, využití a ukládání odpadů. [12] 

3.5 Hlavní procesy rozdružování uhlí 

Rozdružování je vždy hlavním procesem při úpravě uhlí, jehož výsledkem je 

rozdělení vstupní suroviny na dva nebo více kvalitativně odlišné produkty. Jedná se 

převážně o získání dvou nebo více produktů s různým obsahem popela. Vytěženou 

surovinu rozdělujeme na produkty různé kvality, kdy se využívá rozdílů ve fyzikálních 

vlastnostech uhelných částic a rozdílů ve fyzikálně – chemických vlastnostech povrchů 

částic. Podle způsobu rozdružovacího procesu dělíme rozdružování na: 

1. v těžkých suspenzích v gravitačním poli 

2. v těžkých suspenzích v odstředivém a gravitačním poli 

3. v horizontálním a pulzujícím proudu vody 

Jiné postupy, které jsou založeny na rozdružování na rozdílu hustot, jsou využívány 

jen výjimečně ve speciálních případech jako např. rozdružování v tenké vrstvě vody 

(splavy), ve vodním proudu (spirály), v proudu vzduchu aj.  
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Pokud se rozdružuje jemný (kalový) podíl těžené uhelné suroviny, využívá se rozdílu 

ve smáčitelnosti částicových povrchů uhlí a částic doprovodných komponentů (hlušiny), 

pak tuto rozdružovací operaci vzplavováním nazýváme flotace. 

3.6 Těžkosuspenzní rozdružování v poli gravitační síly     

V České republice se k rozdružování černého a hnědého uhlí v těžkých suspenzích 

užívá vesměs dvou typů rozdružovačů. Jde o: 

 hluboký kolesový těžkosuspenzní rozdružovač Drewboy 

 mělký těžkosuspenzní rozdružovač SM (Staatsmijnen) 

Rozdružovač Drewboy 

Jedná se o hluboký těžkosuspenzní rozdružovač, který vynáší těžší produkt šikmým 

vynášecím kolem. Částice hlušiny nebo meziproduktu při rozdružování klesají na vynášecí 

kolo, které je zvedá vzhůru, aniž by se třely o dno nádrže. Mimo suspenzi jsou všechny 

pohybující se součásti. Z hladiny suspenze je prané uhlí stíráno stíracím zařízením. 

Rozdružovač Drewboy je z hlediska účinnosti mnohem výkonnější (až 600 t/h) a může 

rozdružovat vsázku s kusy větších rozměrů (i nad 500 mm). Tento typ rozdružovače se 

vyrábí v pěti různých velikostech – šířka 2000 – 5000 mm, průměr vynášecího kola  

3800 – 8000 mm, průměr stíracího zařízení (bubnu) 1300 – 2000 mm. [12] 

 

Obrázek 2: Rozdružovač Drewboy [12] 
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Příprava rozdružovací suspenze 

Pro rozdružování uhlí je nutná příprava rozdružovací suspenze až do hustoty okolo 

2.10
3
 kg/m

3
. U nás byl do provozu OKR první těžkosuspenzní rozdružovač uveden v roce 

1937. 

K rozdružování uhlí v provozních podmínkách se používají výlučně těžké suspenze. 

Jako zatěžkávadla označujeme tuhé částice, které jsou určené pro přípravu suspenzí a musí 

splňovat tyto kritéria: 

 musí mít alespoň dvojnásobek potřebné hustoty suspenze 

 nesmí se rozpouštět ve vodě a nesmí reagovat se surovinou, která je 

upravována 

 odolnost proti otěru 

 snadná regenerovatelnost (oplachování) 

 levná a snadno získatelná 

Vlastnosti rozdružovací suspenze jsou tyto:  

 snadná regenerovatelnost suspenze 

 nízká viskozita a vysoká stabilita 

 nesmí poškozovat zdraví 

Regenerace suspenze 

Zatěžkávadla při procesu rozdružování ulpívají na povrchu zrn rozdružovaného 

materiálu, pokud nejsou odstraněny, mohou způsobovat zhoršování kvality výsledných 

produktů a také ztráty zatěžkávadla. Pro předcházení ztrát zatěžkávadel se využívá 

oplachování produktů rozdružování a tímto se z jejich povrchů odstraňuje ulpělé 

zatěžkávadlo. Tuto získanou směs označujeme jako zředěnou suspenzi. Pro přípravu nové 

suspenze je potřeba znovuzískání potřebných částic zatěžkávadla k opakovanému použití. 

Častým zatěžkávadlem je magnetit, který se regeneruje magnetickou separací použitím 

nízkointenzitních magnetických separátorů, pracující za mokra. Pro vysoký stupeň 

zachycení magnetitu se využívá dvou nebo tří stupňová regenerace a možnosti různých 

zapojení používaných magnetických rozdružovačů. V současnosti se užívá 

nízkointenzitních souproudých magnetických rozdružovačů s permanentními magnety typu 

MR-9 a MR-12. [12]  
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3.7 Rozdružování ve vzestupném a sestupném proudu vody 

(v sazečkách)  

Jedná se o nejstarší způsob rozdružování surovin a patří do skupiny dynamického 

gravitačního rozdružování. V současnosti je rozdružování v sazečkách jedním 

z nejčastějších způsobů úpravy uhlí. Tato metoda je založena na rozdělování zrn suroviny 

dle hustoty ve střídavém vzestupném a sestupném proudu vody za současného 

horizontálního posunu vrstvy rozdružovaného materiálu. Kromě hustoty se na ovlivnění 

rozdružování podílí také:  

- tvar a velikost rozdružovaných částic 

- velikost a tvar pulzů vodního prostředí 

- velikost vrstvy rozdružovaného materiálu 

Základní teorií rozdružování v sazečkách je, že zrna o vyšší hustotě a velikosti jsou 

vzestupným proudem nadzvedávána později a v menší míře než zrna o nižší hustotě a 

menší velikosti. Opakováním tohoto procesu dojde k rozložení částeček různých hustot a 

velikostí do různě kvalitních vrstev, které se následně vynášecím zařízením oddělí.  

Za vývojem různých typů a konstrukcí sazeček stálo široké použití sazeček pro 

úpravu nerostných surovin a technologické i výkonové parametry jako např. sazečky 

jemnozrnné, hrubozrnné, pístové, pulzačně – rotační aj. [12] 

3.8 Rozdružování uhelných kalů flotací  

Principem flotace je proces založený na rozdílnosti fyzikálněchemických vlastností 

povrchů rozdružovaných zrn, díky rozdílné měrné povrchové energii. V libovolné soustavě 

je volná energie každé částice složena z energie potencionální a povrchové. Na hustotě a 

jejich maximálním rozměru (okolo 2 mm) je částečně nepřímo závislá velikost částic 

rozdružovaných flotací. Ve flotačním procesu se v praxi podrobují většinou podstatně 

menší zrna. Zmenšováním velikostí částic se jejich povrchová energie zvyšuje, několikrát 

převyšuje i hodnotu potenciální energie a roste i jejich měrný povrch. Flotační proces lze 

definovat jako způsob oddělování, který je založen na schopnosti některých částic vyplavat 

na hladinu flotačního rmutu a udržet se tam a vlastnostech jiných částic, které způsobují 

jejich klesání a pohyb ve rmutu. Flotaci lze zvýšit účinnost použitím selektivně působících 

látek tzv. flotačních činidel – reagencií, které se absorbují na povrchu částic a tím výrazně 
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mění jejich flotovatelnost. Nejčastějším praktickým využitím má separace na povrchovém 

rozhraní kapalina – plyn tzv. pěnová flotace. Použití pěnové flotace je nejvíce při 

oddělování zrn uhlí od zrn minerálních částic. Flotační rmut se při pěnové flotaci nasycuje 

vzduchovými bublinami, na kterých se zachytávají flotovatelná zrna uhlí a jsou pak 

vynášena na hladinu rmutu, kde se vytvoří mineralizovaná pěna. Při flotaci rmutu se 

vzduch přivádí pod tlakem nebo nasává. Pěnová flotace probíhá na rozhraní tří fází: 

a) tuhá fáze (částice uhlí a hlušiny) 

b) kapalná fáze (voda) 

c) plynná fáze (vzduch) [15] 

Flotační stroje pro flotaci uhlí  

V úpravnách na území ČR se používají hlavně flotátory typu Denver, Wemco  

a VF 8,5. Denver se využívá jako deseti buňkový průtočný - flotační stroj a zpracovává 

zhruba 150 m
3
/h flotačního rmutu při zahuštění o hodnotě 120 – 150 g/l.  

Flotátor Wemco se využívá v pětibuňkovém provedení, kdy objem buňky je 

zpravidla 8,3 m
3
. Míchací zařízení tvoří rotor, který disponuje 8 – 10 lopatkami a vrhá 

rmut se vzduchem proti pogumovanému roštovému statoru. Účinnou dispergaci vzduchu 

na drobné bublinky zde podporují žebrovité výstupky na vnitřní straně. V meziprostoru 

rotoru a statoru nastává intenzivní turbulence a dochází k provzdušňování rmutu. Výkon 

tohoto flotátoru je okolo 60 t/h. 

Flotační stroj VF 8,5 je tvořen pěti buňkami a dle kvality suroviny a jiných 

požadavků lze volit i jiný počet buněk. Vyskytuje se zde rovněž vstupní a výstupní nádrž, 

která obsahuje 2 regulační ventily. Objem jedné buňky je 8,5 m
3
 a průtočné množství 

dosahující maxima je cca 600 m
3
/h, což při zahuštění rmutu při 150 g/l představuje výkon 

60 t/h. [15] 

Flotace je velmi důležitým procesem v minerálním průmyslu již více než sto let a 

výrazně se vyvinul do mnoha dalších oblastí jako je např. papírnictví, separace plastů, 

surových olejů nebo odpadních vod. [16] 
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3.9 Rámcový popis úpravny uhlí Darkov 

Zpracování surové těžby z oblasti Dolu Darkov, Dolu Karviná a Dolu ČSM 

zabezpečuje provoz úpravny uhlí. Tato technologie je zaměřena na selektivní zpracování 

energetického a koksovatelného uhlí. Hlavními technologickými bloky jsou: 

o Těžkokapalinné rozdružování 

o Velkoprostorové zásobníky surového a praného uhlí 

o Hrubozrnné a jemnozrnné rozdružování 

o Expedit 

o Hlubinné zásobníky pro příkup cizího uhlí 

o Termická sušárna 

o Reflotační linka pro zpracování uhelných kalů z nádrže Doubrava 1 Dolu 

Karviná 

o Odvalové hospodářství 

o Venkovní sedimentační nádrže [34], [35] 

Těžkokapalinné rozdružování 

 Odtěžené uhlí z lokality je transportováno pomocí skipu Mír 4 Dolu Darkov – 

severní a jižní oddělení. Tento přísun doprovázejí dvě samostatné linky na provozní celek 

odkamenění, jejichž výkon pro každou linku je v průměru 800 t/hod. Na odkamenění je 

možné zpracovávat koksové i energetické uhlí. Linky je také možno různě křížit a 

kombinovat pokud dojde k poruchám či výlukám jednotlivých zařízení. Článkovým 

dopravníkem a následnou soustavou dopravníkových pásů je vynášeno ze skipového 

zásobníku surové uhlí o zrnitosti 0 – 500 mm. Šířka článkového dopravníku je 1 600 mm, a 

dopravníkových pásů 1 400 mm. Tento transport je pro každou linku zvlášť. 

Z dopravníkových pásů surové uhlí dále postupuje na dva HRI třídiče  

s propadem 300 mm a následně na třídič Scalpeur s propadem 40 mm, kde probíhá třídění 

za sucha. Třídění za sucha i za mokra dále pak probíhá na dvou sítech N 64. Po vybrání 

nežádoucích předmětů z nadsítného jako jsou kusy železa nebo dřeva směřuje uhlí do 

těžkosuspenzního rozdružovače Drewboy o výkonu 350 t/hod a průměru  

kola 5 350 mm. Konečným produktem tohoto zařízení je kamenivo  

o velikosti 40 – 300 mm a meziprodukt v podobě praného uhlí. Skluzem pomocí soustavy 

pásů je poté kamenivo dopravováno na venkovní skládku o objemu 1 500 t. Ve vibračních 

HRI třídičích se pak se provádí odtřiďování hrubého kameniva nad 300 mm. Produkce 
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těchto třídičů je přibližně 50 t/den. Kámen je následně odebírán ze zásobníků pomocí 

rekultivačních vozidel a slouží k asanačním pracím. [34], [35]  

 Kamenivo z vodního praní o velikosti 0 – 40 mm je směřováno do dvou zásobníků, 

přičemž každý z nich má kapacitu 280 t. Havarijně může být také kamenivo ukládáno na 

venkovní skládku o kapacitě 1 500 t, kdy současně probíhá i nakládání do železničních 

vozů. Meziprodukt z Drewboye se drtí na velikost pod 40 mm a je dopravován soustavou 

dopravníků do velkoprostorových zásobníků surového uhlí společně s podsítným třídičů 

surového uhlí. V případě potřeby je meziprodukt možné rozdružovat v SM-vaně o výkonu 

240 t/hod a její šířce 2 800 mm na prané uhlí a podrtit jej na CA drtiči na velikost  

pod 40 mm. Přes velkoprostorové zásobníky je pak dopraveno k nákladce na expedit. 

Do velkoprostorových zásobníků je dopravován také meziprodukt z SM-vany, který je 

nejprve podrcen na velikost pod 40 mm. [34]  

 Magnetická suspenze (směs Fe3O4 a H2O), která slouží k rozdružování surového uhlí, 

se regeneruje v separátorech s permanentními magnety o průměru bubnu 900 mm.  

Množství zachyceného kameniva nad 40 mm je 10 – 19 % z těžby. [34], [35] 

Velkoprostorové zásobníky surového a praného uhlí 

 Z obou rozdružovacích linek je koksovatelné a energetické surové uhlí o zrnitosti  

0 – 40 mm dopravováno na velkoprostorové zásobníky. Koksovatelné uhlí je skladováno 

na první a druhé zásobníkové lince. Na čtyři vibrační třídiče N–62, kde dochází 

k odtřiďování energetického prachu, je dopravováno energetické uhlí. V oddělených 

zásobnících je skladován surový energetický prach o velikosti 0 – 20 mm a nadsítné o 

velikosti 20 – 40 mm. Pomocí pásových dopravníků je ze zásobníku dopravován 

energetický prach k nakládání na expedit. Zde je dopravováno i drcené nadsítné o velikosti 

20 – 40 mm. Zásobníky praného uhlí jsou umístěny v budově velkoprostorových 

zásobníků. [34], [35] 

Hrubozrnné rozdružování 

 Hrubozrnné rozdružování probíhá ve čtyřech speciálních, modernizovaných 

hrubozrnných sazečkách typu OM–24, kde dochází k rozdružování surového koksového 

uhlí na produkty praného uhlí, hlušiny a proplástku. Než je prané uhlí dopraveno pásovými 

dopravníky do zásobníků, tak je odvodňováno na osmi sítech typu N–64, čtyřech  

OSO sítech o průměru 2,4 m a čtyřech ostředivkách typu HVO–1400. Na kladivovém 
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drtiči typu KMR 1250 x 1250 je drcen meziprodukt po odvodnění na vibračním sítě o 

velikosti 0,35 – 0,40 mm, který je přes zásobníky ve vodním prádle transportován na 

expedit. Do zásobníků na odvale je pásovými dopravníky dopravovaná hlušina přes 

zásobníky ve vodním prádle. [34], [35] 

Jemnozrnné rozdružování 

 Hlavní technologická zařízení této úpravy jsou: 

 Čtyři zahušťovače Dorr o průměru 36 m a kapacitě 3 100 m
3
, 

 Pět flotačních baterií typu VF 8,5 pro každou linku, volně průtočné o objemu 

42,5 m
3
, 

 Čtyři podtlakové kotoučové filtry typu 38 KL 8, střídavě provozovány pro 

každou linku, s filtrační plochou 180 m
2
 /1 ks, 

 Pět odstředivek typu KHD, kdy výkon jedné odstředivky  

dosahuje 30 – 40 t/hod. 

Před sazečkami a následné kontrole v klasifikačních špičkách jsou surové kaly o 

velikosti 0 – 1 mm po odkalení na obloukových sítech zahuštěny v kruhovém zahušťovači 

a následně dopraveny na třídící hydrocyklóny pomocí čerpadla. Na spirálách pak dochází 

k rozdružování hrubozrnné frakce, k flotaci odchází do flotačních baterií vyčeřená složka. 

Na pěti odstředivkách KHD a vakuových diskových filtrech o průměru 3 800 mm je 

odvodňován uhelný koncentrát. Do zásobníků praného uhlí nebo do bubnové sušárny 

flotačního koncentrátu je reverzním pásovým dopravníkem dopraven odvodněný uhelný 

koncentrát, který je dopravován společně s praným uhlím ze sazeček o velikosti  

0 – 40 mm. K transportované směsi praného uhlí je přidáván flotační koncentrát. Flotační 

hlušiny z flotátorů a balastní podíly ze spirál jsou nejprve zahuštěny v kruhovém 

zahušťovači a následně rozvedeny do vybrané lokality v rámci rekultivace. [34], [35]  

Reflotační linka 

 Zde jsou zpracovávány uhelné kaly ze sedimentační nádrže Dolu Karviná, Dolu 

ČSM a Doubrava 1. K reflotační lince náleží třídící hydrocyklóny, oddělující podíly o 

hrubé zrnitosti od uhelných zrn s nízkou popelnatostí, které jsou zpracovávány ve 

flotátorech a čerpány do kalového okruhu. Na spirálových rozdružovačích jsou pak 

rozdružovány podíly o hrubé zrnitosti. Výkon takovéto reflotační linky je 77 t/hod. [34], 

[35] 
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Obrázek 3: Hydrocyklón [14] 

Venkovní sedimentační nádrže 

Nádrž Pilňok slouží pro postupné naplavování do kazet flotační hlušiny z úpravny 

uhlí a to zejména flotačních hlušin z úpravny Darkov, Dolu ČSM a Doubrava 1. [34], [35] 

Expedit   

 Jako expedit se označuje samostatná budova umístěna nad nakládací kolejí. Každá 

z nakládací koleje je opatřena vagónovou tenzometrickou váhou. Pásové vynašeče, 

vzorkovací linky a expediční zásobníky o kapacitě 3 x 150 t pro každou kolej samostatně, 

se nacházejí v budově expeditu. Průměrný výkon nakládky pro jednu kolej za směnu je 

3 500 t. [34] 

Hlubinné zásobníky pro příkup cizího uhlí   

 Tyto zásobníky jsou umístěny na dvou vybraných kolejí, konkrétně 11. a 13. a slouží 

pro přejímku „cizího uhlí“ ve vagónech. Pomocí propelerů o výkonu 500 t/hod je uhlí 

vynášeno ze zásobníků, přičemž maximální velikost přejímaného  

uhlí je 150 mm. Rozmražovna železničních vozů o délce 115 m a vytápěním degazačním 

plynem navazuje na hlubinné zásobníky. [34], [35]   



Michal Bartečko: Nakládání s odpady z těžby v rámci OKR 

19 

2013 

Termická sušárna 

 Společně s vysušovaným materiálem prostupují spaliny degazačního plynu 

termickou sušárnou, která má průměr sušícího bubnu 4 m a délku celého sušícího  

bubnu 30 m. Průměrný výkon termické sušárny při sušení flotačního koncentrátu 

je 80 t/hod a při sušení kalů je 50 t/hod. [34], [35]  

Odvalové hospodářství  

 Soustavou pásových dopravníků je hlušina z odkamenění a ze sazeček dopravována 

na velký odval a venkovní skládku. K sanačním účelům je pak z odvalových zásobníků 

rozvážena železniční a automobilovou dopravou, kterou zajišťuje společnost  

AWT a. s. [34], [35] 

 

Obrázek 4: Železniční doprava společností AWT a. s. 
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4 Využití těžebního odpadu a rekultivace 

4.1 Využití těžebních odpadů 

V dnešní době se celá řada firem a společností zabývá využitím těžebních odpadů, i 

přes tyto poznatky je stále také řada odpadů, pro které zatím není využití. V dnešní době je 

poblíž uhelných dolů ukládána černouhelná hlušina a to v poměrně velkém množství. 

Častým problémem na těchto haldách je samovznícení a následný průnik většího množství 

emisí do ovzduší, nebo průnik nebezpečných látek do půdy. Možností zpracování tohoto 

těžebního odpadu je celá řada, za zmínku stojí např. využití k výstavbě pozemních 

komunikací. Technické podmínky a způsoby jak postupovat při tomto využití byly 

schváleny Ministerstvem dopravy. [18] 

Dalším způsobem využití této suroviny je použití jako stavební materiál, kde se 

uplatňuje jako kamenivo do betonu. Při tomto užití je zapotřebí provést náležité úpravy 

této suroviny, neboť hlušina obsahuje celou řadu nestabilních látek jako je například 

přítomnost nestabilních jílových minerálů, sloučeniny uhlíku a síry, nebo vysoký podíl 

spalitelných látek. [18] 

Proces samovýpalu hlušiny je dalším způsobem jak dále využít tento odpad. Jedná se 

o uložení hlušiny na aglomerační rošt a následné vypálení díky plynovému hořáku a 

prosávání vzduchu. Tímto způsobem lze získat velké množství energie v doprovodu s 

tepelně stabilním, kvalitním umělým kamenivem. Náklady na tuto výrobu jsou ale 

podstatně vyšší než klasické přírodní kamenivo. [19]  

4.2 Černouhelná hlušina jako surovina 

Pro výrobu je, z hlediska výzkumu v rámci nového umělého kameniva, nejvhodnější 

především černouhelná surovina. Optimální hodnota obsahu spalitelných látek zaručující 

bezproblémový průběh výpalu se pohybuje mezi 10 – 12 %, přičemž běžná hodnota se 

pohybuje mezi 7 – 25 %. Do vsázky se v případě nízkého obsahu spalitelných látek přidá 

korekční palivo, pokud je tomu naopak, kdy je ve vsázce vysoký obsah spalitelných látek, 

pak dochází ke vzniku spečenců, které se po výpalu musí rozdrtit v drtiči. K optimálnímu 

výpalu je vhodné hlušinu moc nemíchat, aby nemuselo docházet k drcení nebo přidávání 
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nákladných paliv. V následujícím tabulkovém přehledu jsou uvedeny základní vlastnosti 

černouhelné hlušiny z dolu Darkov. [19] 

Tabulka 1: Základní vlastnosti černouhelné hlušiny z dolu Darkov 

Frakce 

Sypná hmotnost 

Nasákavost 
Objemová 

hmotnost 

Obsah 

spalitelných 

látek 

Volně 

sypaná 
Hutněná 

 [mm] [kg/m
3
] [kg/m

3
] [%] [kg/m

3
] [%] 

4 – 8 1250 1310 3,7 2200 12,3 

8 – 16 1180 1250 1,8 2350 10,1 

 

4.3 Vlastnosti umělého kameniva z černouhelných hlušin 

Dodávaná černouhelná hlušina z úpravny dolu Darkov, kdy získané umělé kamenivo 

pomocí výpalu bylo použito pro betonářské zkoušky. Přírodní kamenivo bylo nahrazeno 

pouze frakcemi 4 – 8 mm a 8 – 16 mm. V další tabulce jsou uvedeny vlastnosti umělého 

kameniva z černouhelných hlušin, která nám poukazuje na poměrně značné zvýšení 

nasákavosti (až na 12 %) díky vytváření otevřené pórovitosti ve výpalu vlivem vysoké 

teploty. To má za následek snížení celkové sypné hmotnosti kameniva (o 15 – 25 %). Jako 

další vlastnost v rámci pevností vyrobených betonů je odolnost kameniva vůči drcení ve 

válci, která činí zhruba 5 MPa. [19] 

Tabulka 2: Vlastnosti umělého kameniva z černouhelných hlušin 

Frakce  

Pevnost Sypná hmotnost 

Nasákavost 
Objemová 

hmotnost 

Obsah 

spalitelných 

látek 

(ve 

válci) 

Volně 

sypaná 
Hutněná 

[mm] [MPa] [kg/m
3
] [kg/m

3
] [%] [kg/m

3
] [%] 

4 – 8 5,4 950 1100 12 1760 1,5 

8 – 16 4,8 920 1040 10 2020 0,95 
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Návrh receptur betonů 

Možnost, jak jednoduchým způsobem poukázat užití nového druhu umělého 

kameniva ze spékaných černouhelných hlušin, je výběr správných receptur. Způsob jakým 

ovlivní umělé kamenivo vybrané vlastnosti betonu v širokém rozsahu, charakterizují třídy 

betonu v pracovní etapě. V následujících grafech dojde k porovnání vlastností černouhelné 

hlušiny a umělého kameniva. [19]   

 

Graf 4: Graf porovnání objemových hmotností jednotlivých frakcí 

 

Graf 5: Graf porovnání obsahu spalitelných látek jednotlivých frakcí 
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Graf 6: Graf porovnání nasákavosti jednotlivých frakcí 

5 Kamenivo určeno pro rekultivace 

Těžební organizace i orgány státní správy řešili otázku, zda hlušiny z hornické 

činnosti považovat za odpad. Řešení této situace nakonec vyústilo v to, že hlušina byla 

transformována na výrobek, který slouží jako výplňový materiál pro rekultivační stavby v 

podobě výstavby komunikací, hlušinových zásypů a násypů ve smyslu  

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších 

předpisů. Tímto došlo k vyjmutí hlušiny z odpadového režimu. Nyní jsou hlušiny 

využívány na základě prohlášení a certifikátu o shodě. [1] 

Každá těžařská společnost musí mít vypracovaný plán rekultivací a sanací, které 

budou vyplývat z ukončení těžební činnosti a to již před samotným zahájením dobývacích 

prací. Někdy probíhají rekultivační práce již během aktivní činnosti samotného dobývání. 

Rekultivační a asanační plán určuje, jak bude krajina po skončení těžby vypadat. Ze 

zákona musí těžební společnosti do rezervního fondu uložit částku za každou vytěženou 

tunu. Vykonavatel státní správy je Báňský úřad, který kontroluje toto vytváření rezerv. 

Samotná rekultivace představuje také spoustu otazníků, a to zejména v podobě požadavků 

na stoprocentní zalesňování rekultivovaných ploch formou výsadby jednoho druhu 

stromků a formování krajiny do uměle vypadajících tvarů. V rekultivačních plánech v 
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mnoha případech chybí obnovení přírodních a hospodářských vazeb. Rekultivovat území 

nelze pouze za účelem rekreace a také jej nelze přetvářet do počítačové podoby. [20] 

Většina odpadů z úpravy uhlí se využívá k rekultivačním a sanačním pracím, ať už se 

jedná o hlušinu (rekultivační kámen) či kaly. Rekultivací rozumíme zahlazování následků 

vzniklých těžební činností tak, aby měla krajina další jiné využití. Modelace reliéfu krajiny 

májí za následek poklesy, usazovací nádrže a odvaly hlušiny. Před zahájením 

rekultivačních prací musí byt jasné, jak bude krajina využita v budoucnu a jak přesně 

budou práce vypadat. Jedná se o velice technicky, časově a hlavně finančně závislý 

projekt, který se neobejde bez fáze nejprve technické. Technická fáze sebou nese hlavně 

odvodnění území, aby se zde netvořily bezodtokové kotliny, přeložky inženýrských sítí 

a to nejdůležitější – tvarování reliéfu krajiny, které probíhá navážením vytěžené hlušiny 

nebo hlušiny z úpravy uhlí. Po této fázi nastává fáze biologická, která má za úkol ozelenění 

krajiny tj. výsadba dřevin, zatravnění a vytváření vhodného prostředí pro živé organismy. 

Na Ostravsku a Karvinsku již několik desítek let běží rekultivace, které jsou následně 

popsány. [5], [21], [22] 

Většinu níže uvedených rekultivačních staveb jsem navštívil osobně v doprovodu 

paní Ing. Jany Theodosisové. U některých jsem pořídil vlastní fotografie.  

Darkovské moře 

Jeho rozloha je 145 ha a bylo zde navezeno 5 milionů kubíků rekultivačního kamene 

(kamenivo pro technickou rekultivaci). Jde vůbec o největší rekultivační projekt na 

Moravě. V roce 1991 se začalo s vykupováním obyvatelstva a v roce 1997 začala samotná 

rekultivace. V roce 2009 již skončily veškeré navážky a technická rekultivace již byla 

ukončena. V současnosti zde probíhá biologická rekultivace, která má trvat do roku 2014. 

Předpokládané celkové náklady na dokončení tohoto rekultivačního projektu jsou zhruba 

okolo 630 milionů korun.  

Tato stavba je veřejností velmi pečlivě sledována, ať už to je blízkostí rezidenčních 

čtvrtí nebo přilehlých lázní Darkov. Zdejší vodní plocha má na rozdíl od jiných přehrad 

dokonale čistou vodu, která vyhovuje spoustě živočichů zde žijících. Řada obyvatel i ze 

širokého okolí si zde již také našla cestu, ať už za účelem rekreace či rybolovu. Do 

budoucna se předpokládá, že tato stavba bude mít rekreační a sportovní využití, v podobě 

realizace pláží a sportovního zázemí. Okolní terén jezera by měl být pak využit 
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k cykloturistice, v plánu je pak i napojení na současnou cyklostezku vedoucí z nedaleké 

části Karviné – Louk. [5], [21], [22] 

 

Obrázek 5: Darkovské moře 

Lipiny 

Technická rekultivace zda začala v roce 1998 a její ukončení proběhlo v roce 2004, o 

rok později byla zahájena biologická rekultivace, která trvala do roku 2006. Rozloha této 

oblasti je 51 ha. Tato rekultivační stavba sebou nesla řadu nepokojů a bouřlivých názorů, 

které byly provázeny změnami územního plánu, proto zde docházelo k častému 

přerušování prací. Z počátku byla tato oblast zalesněna, poté se místní zastupitelstvo 

rozhodlo pro realizaci golfového hřiště, která nesla složitou modelaci terénu. 

Po vyřešení financování tohoto projektu se začalo se samotnou výstavbou golfového 

hřiště v roce 2009. Hřiště bylo dokončeno v roce 2011 a měří úctyhodných 7 kilometrů, 

přičemž se jedná o nejdelší devítíjamkové hřiště v Evropě. [5], [21], [22] 
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Obrázek 6: Golfové hřiště 

V současnosti je hřiště již plně využíváno. Do budoucna se předpokládá, že bude 

hřiště prodlouženo o dalších 9 jamek až k Dolu Darkov, nyní zde probíhá navážení 

rekultivačního kamene, modelace terénu a skrývky odtěženou zeminou, která je odtěžena o 

pár metrů dále. V průměru se skrývky pohybují okolo 80 cm, přičemž některé minimální 

skrývky jsou i 20 cm. Do budoucna se počítá i s dalším sportovním využitím této 

rekultivované oblasti, např. propojení stávající cyklostezky, stezky pro in-line bruslaře či 

rozsáhlá oblast určená pro volnočasové aktivity či odpočinek. [5], [21], [22] 
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Obrázek 7: Provádění skrývek odtěženou zeminou v lokalitě Lipiny 

 Obnova louckých rybníků 

Toto rekultivační území má rozlohu zhruba 120 ha, technická i biologická 

rekultivace zde probíhala průběžně od roku 1996, jelikož je toto území nejvíce postižené 

těžbou, cílem rekultivace je zaměření na veřejnou zeleň a vodní plochy. Nyní se zde 

nacházejí kalové nádrže pro rekultivaci, které mají být později zalesněny nebo pokryty 

zelení. Toto území také slouží dolu ČSM k jeho provozu. Po dokončení rekultivace v roce 

2008 v podobě úpravy terénu se zde navrátila po čase fauna a flóra, která byla kvůli 

rekultivacím přesunuta do oblasti Darkovského moře. V současnosti zde probíhají např. 

akce ornitologů. Do budoucna se předpokládá spojení Karviné a Český Těšín zeleným 

koridorem. [5], [21], [22] 

Louky – „Osmá stavba“ 

Plocha tohoto území je zhruba 35 ha a tvoří ji území podél komunikace z Karviné na 

Český Těšín. Technická rekultivace zde probíhá již od roku 1991, v současnosti zde 
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probíhá modelování povrchu, přičemž nejvyšší horizont je již konečná výška, nyní se 

provádí spád až po kostel, nacházející se u louckých rybníků. Spádové modelování se bude 

provádět až po již zmiňovanou komunikaci navážením rekultivačního kameniva. Do 

budoucna se zde plánuje výsadba lesů, luk a polí, které by mohly např. sloužit pro 

zemědělské účely, především pěstování kukuřice. Možná je i realizace cyklostezky, která 

by spojila Louky a Karvinou. Komunikace, po niž se zajištuje doprava na „Osmou stavbu“, 

se v současnosti zvedá rekultivačním kamenivem, zatím je zvednutá asi o 4 m, ale plánuje 

se mnohem výše. [5], [21], [22] 

 

Obrázek 8: Louky "Osmá stavba" a komunikace vedoucí na Český Těšín 

 

Husova  

Toto území se nachází v karvinské části Doly a zaujímá 16 ha. Od roku 1987 zde 

probíhala technická rekultivace, která byla ukončena v roce 2003. V letech 1998 – 2009 

proběhla biologická rekultivace. V průběhu této rekultivace docházelo k řadě problémů, 

zejména ke změnám záměrů a využitím tohoto území, několikrát byly práce dokonce 
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přerušeny. Nejprve měla tato plocha sloužit jako orná půda, nakonec se ale zalesnila a byl 

kladen důraz na střídání lesních, vodních a lučních ploch. V současnosti se zde provozují 

myslivecké honitby. [5], [21], [22] 

 

Obrázek 9: Husova 

Karvinský potok 

Jedná se o nejnavštěvovanější turistickou lokalitu v tomto regionu. Tato oblast se 

nachází v Karviné – Dolech okolo kostela svatého Petra z Alkantary, který je nakloněn 

téměř o 7 stupňů od svislé osy způsobené těžbou uhlí. V roce 1996 společnost OKD 

zajistila jeho rekonstrukci a následně i rekultivaci celého okolí. Celková rozloha území činí 

22 ha a technická rekultivace zde probíhala v letech 1998 – 2000, do roku 2006 pak 

probíhala rekultivace biologická. [5], [21], [22] 

Nejprve bylo vytvořeno nové koryto karvinského potoka a byly zavezeny zátopy. 

Následně probíhaly terénní úpravy a navážení hlušiny, přičemž jí bylo použito 

 asi 200 tisíc m
3
. Z počátku měla být zalesněna celá lokalita, ale postupem času se zjistilo, 
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že je to nevhodné z estetického hlediska kostela, tudíž zde vzniky parkové úpravy. [5], 

[21], [22] 

 

Obrázek 10: Karvinský potok 

Svojsíkovo údolí  

Pod tímto názvem se neskrývá nic jiného než zalesněný kopec. Nejprve zde byla 

poklesová kotlina vytvořená intenzivní těžební činností, která se využívala k vybudování 

nádrží pro ukládání hlušin z úpravny uhlí Dolu Lazy. Rozloha tohoto území je 10,6 ha  

a technická rekultivace trvající čtyři roky začala v roce 1998. Biologická rekultivace trvala 

dokonce deset let (od roku 2000). Cílem této rekultivační stavby bylo zalesnění „kopce“. 

Kopec vznikl navezením většího množství hlušiny, který pak pokryla zeleň, včetně 

jehličnatých stromů, zejména borovic. [5], [21], [22] 
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Obrázek 11: Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech 

Kateřiny  

Území tvoří 10,3 ha a nachází se v katastru obce Stonava. Technická rekultivace zde 

probíhala v letech 1998 – 2002, do roku 2004 probíhala biologická rekultivace. V současné 

době byla zde hlušinou zvedána komunikace, z důvodu častého zaplavování stávající 

komunikace. Tato lokalita sloužila především k ukládání kalů z úpravny uhlí  

závodu 9. květen Dolu Darkov. V roce 1998 došlo k zastavení této činnosti a začalo se 

s rekultivací kalových rybníků. Uhelné kaly musely být nejprve odtěženy a následně 

zpracovány, následovalo dočišťování, úprava svahů nádrží, ohumusování a budování 

nových vodohospodářských objektů, které slouží k regulaci výšky hladiny. Těmito procesy 

vznikly pak tři chovné rybníky. Jeden však slouží jako havarijní v případě řešení poruch na 

povrchových prostorech závodu 9. květen. [5], [21], [22] 
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Obrázek 12: Kateřiny 

Kozí Becirk 

Tento objekt, 12,5 ha velký, se nachází nedaleko Orlové a k jeho rekultivaci došlo již 

v 70. letech minulého století. Je to první rekultivovaný projekt v Česku. Vlivem intenzivní 

těžební činnosti došlo k tvorbě poklesových kotlin, a následnému zaplavení podzemní a 

povrchovou vodou. Kozí Becirk měl ale i jiné využití – sloužil také i jako odkaliště odpadů 

a kalů. Z počátku probíhala technická rekultivace v podobě úpravy terénu a následně 

biologická rekultivace v podobě výsadby dřevin. Město Orlová do budoucna zvažovalo 

využití tohoto místa k rekreaci, dnes jsou zde realizovány i písečné pláže okolo vodní 

nádrže. Z plánů ale sešlo, neboť hygienici zde vodu nekontrolují. V úvahu připadá zatím 

pouze rybolov, kterému se zde velice daří. [5], [21], [22] 
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Obrázek 13: Kozí Becirk 

Lazecká 

V důsledku těžební činnosti na Ostravsku a Karvinsku zde úplně zanikl život v těchto 

jinak velmi osídlených koloniích, protékající řeka se rozlila do krajiny. Toto území 

zahrnuje zhruba 55 ha a k jeho technické rekultivaci došlo v roce 1992, kdy nejprve 

docházelo k terénním úpravám a modelování reliéfu díky navážkám hlušiny, sutě a 

popílku. Výsledkem byly desetimetrové vrstvy, které byly překryty vrstvou odtěžené 

zeminy. Biologická rekultivace proběhla výsadbou zeleně a lesních dřevin. Vodní plocha 

Lazecké stružky byla osazena rákosím, vrbami a keři. Dnes se toto území využívá 

především k rybolovu a v lesích probíhají myslivecké honitby. [5], [21], [22] 

Lazy 

Území o rozloze 7,5 ha severně od Dolu Lazy bylo využíváno jako komplex 

odvalového a kalového hospodářství. Technická rekultivace probíhala v letech  

2008 – 2010, kdy se začalo s navážením 3 miliónů m
3
 hlušiny, přičemž větší část byla 
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navezena do prostoru kalových nádrží. Cílem rekultivace je les, který bude plnit funkci 

bariéry proti hluku, erozi a povodním. V současné době zde probíhá biologická 

rekultivace. Její předpokládané ukončení se odhaduje na rok 2015. [5], [21], [22] 

 

Obrázek 14: Lazy 

Křemenec  

Oblast o rozloze 47,2 ha ležící na rozhraní Karviné, Orlové a Doubravy byla kdysi 

využívána jako čistírna odpadních vod, po zániku Dolu Doubrava postupně čistírna zanikla 

také. Začalo se tedy s rekultivací, technická rekultivace proběhla v podobě navážky 

1 miliónu m
3
 hlušiny, která byla výsledkem produkce Dolu ČSA, nastalo modelování 

reliéfu krajiny. Z hlediska ekologické vyváženosti krajiny byla zachována vodní plocha. 

V současné době probíhají jednání s vlastníkem pozemků o dalším možném využití této 

oblasti. Biologická rekultivace byla ukončena v roce 2011 ozeleněním krajiny. [5], [21], 

[22] 
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Macurůvka   

Jako Macurůvku označujeme území o rozloze 15 ha pod starým doubravským 

odvalem ležící naproti Dolu Doubrava, který již ukončil svou činnost. Místo sloužilo jako 

rezerva pro další ukládání hlušiny. Roční technická rekultivace spočívala ve 

vyčištění, modelaci reliéfu krajiny, navážkou hlušiny a následného překryvu vrstvou 

zeminy. Biologická rekultivace byla v roce 2009 ukončena z důvodu realizace Dinoparku 

na tomto území. Toto využití zde funguje dodnes jako velmi žádaná atrakce. [5], [21], [22] 

 

Obrázek 15: Macarůvka - Dinopark 

Nový svět   

Oblast Nový svět zaujímající 32 ha se nachází na území obce Stonava. Vlivem 

těžební činnosti začalo docházet k podmáčení terénu, a proto muselo území projít 

rozsáhlou sanací. Velká část tohoto území byla pokryta lesními porosty a 10 ha bylo 

revitalizováno na ornou půdu. Je to jedna z posledních zemědělských rekultivací na 

Karvinsku. [5], [21], [22] 
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Oprechtický les 

Tato rekultivační stavba se nachází na hranici dobývacích prostorů Paskov a Staříč o 

rozloze 13,3 ha. V minulosti sloužila k ukládání hrubozrnné hlušiny z třídírny závodu 

Staříč. Hlušina se zde ukládala od roku 1983 do 2002, přičemž množství uložené hlušiny 

se vyšplhalo až okolo 2 miliónů m
3
. Během ukládání hlušiny již započaly rekultivační 

práce v podobě výsadby lesních porostů, úpravy vodních poměrů a odvodnění západního 

svahu odvalu. Díky své výšce se odval dobře začleňuje do Beskydské krajiny, veškeré 

práce zde byly ukončeny v roce 2010 a pozemky navráceny původním majitelům. Jedná se 

o jeden z největších lesů na Ostravsku. [5], [21], [22] 

6 Využití těžebních odpadů v zahraničí 

Druh těžebního odpadu a jeho podílu na celkovém odpadu v různých zemích jsou 

závislé na jejich přírodních zdrojích, ekonomické hodnotě nerostu a poptávky na trhu, a 

proto se pohybuje od téměř žádného podílu na podíl převažující. [23] 

Těžba nerostných surovin a produkce odpadu představuje problémy se znečištěním 

životního prostředí. Aby se tomu zabránilo, musí se nalézt využití těchto odpadů. [24] 

Nejstarší metodou využití rekultivačního kamene je rekultivace výsypky, jejich 

přizpůsobení krajině pomocí zalesňování nebo zemědělské činnosti. Nejlepší metodou je 

však úplné odstranění odpadů, proto se mnoho let prováděly výzkumy a hledaly se nové 

způsoby jak rekultivační kámen využít, minimalizovat náklady a škodlivé účinky na 

životní prostředí. Výzkum, který proběhl v posledních letech v Německu, Velké Británii, 

Francii, Belgii, Nizozemsku a také Polsku vedl k využití mnoha tun odpadů při výstavbě 

silničních a železničních úseků, říčních nábřeží, hrází, přehrad, vyplňování depresí a 

otevřených jam. Efektivní řízení využití vytěženého rekultivačního kamene je stále 

hlavním problémem, pokud jde o bezpečnost, ekonomiku a ochranu životního prostředí. 

Proto je nezbytné stále hledat nové využití a způsoby jak s ním nakládat. [25] 

6.1 Technologie rozdružování v Polsku 

Polsko je druhým největším evropským producentem černého uhlí. Tento surový 

produkt se čistí ve 49 úpravnách. Výrobní kapacity úpraven závisí na poptávce po uhlí. 

Kvalita těžby také závisí na požadavcích zákazníků, přičemž uhlí těženo v Polsku je velmi 
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kvalitní. Odstranění zrn čistého kameniva je dostačující, pokud se popelnatost prodejných 

produktů dostane mezi hodnotu 8 – 12 %. Zřídka je obsah popela i 15 %. Gravitačním 

rozdružováním pomocí těžkých kapalin nebo hydrocyklónů se odstraňují zrna čistého 

kamene. [17] 

Technologie rozdělujeme: 

 rozdružování energetického uhlí 

 gravitační rozdružování uhlí o zrnitosti vyšší než (10) 20 mm 

 rozdružování všech nebo podstatné části uhelného kalu 

 rozdružování fyzikálně - chemických kalů v polovičním rozsahu zrnitosti 

 odvodňování kalových koncentrátů odstředivou metodou 

 obchodní sortiment: silné koncentráty, střední koncentráty, koncentráty 

prachové, uhelný prach [11] 

 

Obrázek 16: Rozdělení odpadních produktů [11] 

Popis technologie 

Popsané technologie rozdružování uhlí fyzikálněchemickými procesy jsou používány 

metody flotace pro uhlí nejjemnější zrnitosti. 

Tyto technologie jsou používány v nejnovějších nebo modernizovaných 

zpracovatelských závodech, kde jsou technické podmínky pro rozdružování uhlí v plném 

rozsahu velikosti částic a efektivního odvodňování výsledných produktů, při zachování 

požadavků ochrany životního prostředí. 
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S ohledem na technologii rozdružování uhlí na velikost částic 0,1 mm je 

rozlišovacím faktorem použití jako jediného fyzikálně-chemického procesu pro částice 

uhelných kalů velikosti pod (0,1) 0,5 mm. 

Ve vztahu k řešení výše uvedených procesů jsou procesy koncepčně vyspělejší a 

bohatší na moderní technologie. Rozdružování uhlí v plném zrnitostním rozsahu je 

prodlouženo, a to zejména pokud se jedná o malé a nejmenší hlušiny. Technologie 

uhelných operací je znázorněna v blokovém schématu na obr. č. 17 a 18. [11] 

 

Obrázek 17: Blokové schéma operací technologie rozdružování energetického uhlí v Polsku 

v plném rozsahu zrnitostního složení [11] 

Proces úpravy uhlí nejprve zahrnuje drcení větších zrn na drtiči KWK100U, výchozí 

klasifikace se získá tříděním na banánovém sítu. Produkty nad 20 mm podléhají 

těžkokapalinovému rozdružovači DISA. Hrubozrnné koncentráty se odvodňují na 

vibračních třídičích s proudem vody. Výsledný meziprodukt zrna pod 20 mm se odvodňuje 

na odvodňovacích sítech WOW-1,3. 

Surové uhlí se rozdružuje suchou a mokrou cestou. Suchá cesta probíhá na 

vibračních třídičích a mokrá na splavech s přiváděním vody. Výsledný koncentrát o 

zrnitosti 0,5 – 1 mm se odvodňuje na OSO sítech a nakonec na filtračních odstředivkách 

WOW-1,3 o zrnitosti 0,5 – 0,75 mm. Meziprodukt je také odvodňován filtračními 
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odstředivkami. Odpady jsou pak vynášeny korečkovým dopravníkem popř. tříděny na 

vibračních třídičích. Uhelný kal se přivádí do procesu flotace, která zaručuje navrácení 

jemnozrnného uhlí pod 0,1 mm. [11]    

 

Obrázek 18: Blokové schéma operací technologie rozdružování koksovatelného uhlí 

v Polsku v plném zrnitostním rozsahu [11] 

U technologie obohacování koksovatelného uhlí v plném rozsahu velikosti částic 

pomocí pěnové flotace pro velikost zrn menší jak 0,3 mm se flotační koncentrát suší 

v termických sušárnách nebo v hlubokých sedimentačně – filtračních odstředivkách. [11]  
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6.2 Využití těžebních odpadů v Ukrajině 

Pánev Doněck je hlavním uhelným revírem na Východní Ukrajině a přilehlých částí 

Ruska. Skládá se z části Donbas, která je zvednutá a deformované části  

Pripjať – Dněpr- Doněck (PDD). [26]    

Hlavním těžebním odpadem v oblasti Donbas je především hlušina. Z celkové 

produkce přibližně 2,5 Mt/ročně se 55 % účinně využívá při rekultivacích a 45 % se ukládá 

na skládky. Rekultivace území postiženého těžbou probíhá v několika krocích v podobě 

pozemkových úprav. Prvním krokem je navážka hlušiny ze skládek za vzniku dvou ložních 

vrstev, které zaujímají asi 8 – 10 % celkové výšky. Druhým krokem je nashromáždění 

další vrstvy v podobě použití rekultivačního kamene vzniklého z těžby nerostů. Tato 

plocha zaujímá 80 % z celkové výšky. Posledním krokem je vytvoření horní jílové vrstvy a 

úrodné půdy. Tato vrstva je přibližně 5 – 7 % z celkové výšky. V zájmu dokončení 

kompletního rekultivačního plánu území, které musí mít všechny doly, musí být hlušina 

dopravována dopravními společnostmi tak, aby byla dobře časově koordinována a vhodně 

prostorově řešena. [27] 

6.3 Využití těžebních odpadů v Rusku 

Obecně pro Rusko se těžební odpady využívají na výstavbu umělých zemních 

konstrukcí a pro vyrovnání reliéfu. Přibližně 1 milion tun ročně uhelných odpadů se 

používá jako palivo minerální složky, které je přidáváno (10 – 15 %) pro výrobu cihel. 

Technické a ekonomické výpočty potvrzují vysokou ekonomickou účelnost využití 

uhelných odpadů pro výrobu různých stavebních materiálů, stejně tak jako vstupní 

surovina v železné a neželezné metalurgii, chemický průmysl a v zemědělství. [28] 

6.4 Využití těžebních odpadů v Číně 

S rychlým rozvojem čínské ekonomiky v posledních letech, se Čína stala z hlediska 

těžby uhlí největší spotřebitelskou zemí na světě. Obdobně také vyrábí velké množství 

těžebního odpadu včetně uhelné hlušiny, uhelného kalu, popílku, nebo metanu z uhelných 

slojí (CBM), který je nebezpečný pro půdu, vzduch a vodu. [29] 

 Tradiční dobývací metody mohou způsobit sedání povrchu, ale i další závažné 

důsledky. Mezi nejčastější dopady patří poškození půdního fondu, devastace veřejných 
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staveb, včetně silnic, mostů, potrubí a poškození vodních útvarů, i jejich doprovodných 

zařízení. [30]  

 Na základě těchto skutečností zde budou charakterizovány těžební odpady v čínské 

provincii Shanxi, kde našli cesty k opětovnému využití těchto odpadů. [39]  

Komplexní rozvoj a využití uhelné hlušiny může nejen kontrolovat zdroje znečištění, 

ale také může poukázat na hodnotné odpady a tím získat významnou ekonomickou 

výhodu. V čínském dole zahrnuje komplexní využití uhelné hlušiny výrobu elektřiny, 

pokryv, skládkování, a další jiná využití. [29] 

K důležitým způsobům jak smysluplně využít tuhý pevný odpad ve formě hlušiny je 

využívání k pohonu generátorů, využívá se zde zejména velké výhřevnosti, která činí 

3350-6280 kJ / kg odpadu za pomocí moderních technologií fluidních kotlů o  

účinnosti 75 t/h k výrobě elektrické energie. [29] 

Pokud jde o hlušiny nevhodné pro generování energie, pak dochází ke skládkování 

nebo k rekultivaci. Při skládkování hlušiny se jejich nejvyšší místo překrývá sprašemi a 

bahnem, aby se snížila ventilace kyslíku, tím se zabrání samovznícení a jeho rozšiřování. 

Metoda, kdy se hlušina nesmí dostat do okolí a hromadí se pouze v místech, kde došlo k 

poklesům nebo také v rybnících, jezerech a příkopech, se nazývá konvenční skládkování. 

Tento způsob je velmi jednoduchý a levný, ale snadno znečišťuje životní prostředí svým 

sekundárním znečištěním. [29] 

Pokud se jedná o zpracování uhelného kalu a popílku, tak zde vybudovali elektrárnu, 

která umí konvertovat kal a popílek na elektrickou energii. Spotřeba uhelného kalu 

je 180 000 tun za rok, ten vytvoří 180 miliónů kWh a ziskem je pak 40 miliónu čínských 

juanů ročně. Projekt nejen účinně doplňuje napájecí zdroj pro uhelný důl, který vytváří 

značné ekonomické výhody, ale také plně využívá odpadní teplo z výroby elektřiny. To 

pak následně vede k vytápění prostor nebo ohřevu. Toto využití odpadu řeší veškerý 

problém se skladováním kalů, prodejem či dopravou. [29]  

Popílek je přidáván do cementu a dalších zpevňovacích materiálů, které například 

slouží k zpevňování studní. Existuje, ale i jiný způsob jak využívat popílek a to v podobě 

produkce barevných cihel. Důl Jincheng zahájil za účelem snížení znečišťování popílku v 

maximální možné míře formování barevných cihel. Bylo vytvářeno  

více než 500 000 barevných cihel ročně, přičemž dosažené výnosy se pohybovaly okolo 
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1,5 miliónu juanů. Cihly mohou být použity zejména při zkrášlování povrchu vozovky, 

terénních úprav nebo ve stavební architektuře. Za předpokladu, že na jednu barevnou cihlu 

je třeba 1,5 kg hlíny, může projekt zachránit více než 10 000 tun jílu. Kromě výše 

uvedených způsobů využití popílků, existují i jiné metody jak tento odpad využít, jako 

například výplňový materiál vytěžených ploch, jako injektáže vrstvy ve studních, k výrobě 

hliníku. [29] 

Dalším odpadem, který později nachází své využití je metan z uhelných slojí, který je 

nejen odpadní plyn v těžbě uhlí, ale také cenným přírodním zdrojem. Důl Jincheng vytvořil 

základní komplexní využití metanu, který vytváří dobrý příklad pro ostatní uhelné doly. 

Metan je využíván v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou běžná civilní použití, 

průmyslová výroba, výroba energie nebo auto paliva. [29] 

6.5 Využití těžebních odpadů v USA 

Uhelné pole Spojených států lze rozdělit do šesti hlavních provincií. Uhelné sloje 

jsou poměrně tenké a jsou těženy jak povrchovými tak podzemními metodami [32] 

Více než 80 % ze 1,2 miliard tun uhlí ročně vyrobených v USA se používá pro 

výrobu elektrické energie. To má za následek vytváření více než jedné miliardy tun 

vedlejších produktů. Patří mezi ně popílek, škvára, struska a spaliny z odsířování, které 

jsou vedlejšími produkty z vyspělých ekologických uhelných spalovacích technologií. Více 

než 70% je popílek. Popílek může být použit buď jako surovina pro výrobu cementového 

slinku, nebo přímo ve směsi s hotovým cementem. Může být použit jako náhrada písku až 

do 100%, ve výrobě méně pevných materiálů, které jsou vhodné pro zasypávání výkopů, 

jako mostní opěry, budovy, opěrné zdi, aj. dále mohou tyto materiály sloužit jako výplňový 

materiál opuštěných tunelů, kanálů a jiných podzemních zařízení. Popílek lze dále využít 

k výrobě vysoce kvalitních betonových chodníků. Beton s obsahem popela  

30 – 40% dosahuje vysoké pevnosti a trvanlivosti. Zvýšení odolnosti proti opotřebení 

betonových směsí roste se zvýšením obsahu popílku.  

Využití strusky o velikosti větší než 6 mm je jako hrubé kamenivo, pokud je zrnitost 

menší, pak ji využíváme jako jemné kamenivo např. k výrobě zdiva. Z pohledu výroby 

cementu je přidáním strusky beton odolnější proti oděru a naopak oproti běžnému betonu 

je odolnost vůči mrazu zase nižší. [33] 
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6.6  Využití těžebních odpadů v Indii 

V Indii je produkce důlní hlušiny zhruba 80 Mt ročně. Indie má značné ekonomicky 

užitečné minerály a tvoří jednu čtvrtinu světově známých nerostných surovin. Úpravnické 

procesy tvoří hlušiny, které jsou v podobě kalu skládající se ze 40 – 70 % kapaliny  

a 30 – 60 % pevných částic. Většina hlušin je zlikvidována přímo na místě. V provozu 

rozdružování je 50 % materiálu oddělena od zrna černého uhlí. Většina těchto odpadů se 

používá jako silniční výplňový materiál, při výrobě lehkého kameniva. V současnosti je 

většina z nich recyklována a použita pro výrobu různých stavebních materiálů. Studie o 

možném využití různých těžebních hlušin v cihlách zjistila, že tento odpad může být 

efektivně využit pro lepší kvalitu jejich vypálení a dosažení pevnosti 190 kg/cm
2
 při 

vypalovací teplotě od 950°C. [31] 
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7 Závěr 

Z hlediska splnění cílů a zhodnocení dosažených výsledků mohu konstatovat, že 

úpravnické procesy jsou nedílnou součástí následného využití těchto odpadů. Úpravou uhlí 

se následně určí, k jakému účelu se bude odpad dále využívat. Při porovnání úpravy 

v České republice a v Polsku není mezi nimi výraznějších rozdílů. Vše probíhá na stejném 

nebo podobném principu, avšak menší rozdíl může být pouze v modernějších 

technologiích. V hornoslezské pánvi je úpravna uhlí Darkov nejmodernější. Některé 

úpravny zde pomalu ukončují svou činnost a veškeré procesy se přesouvají právě na 

Darkov.  

K dosažení zvyšování kvality bezodpadových technologií v podobě energetického 

využití nebo odstraňování ekologických zátěží, je zapotřebí vyhledávat stále nové způsoby 

využití těžebních odpadů. Nejefektivnější metodou je především rekultivace území 

postižených těžbou nerostných surovin. V regionu hornoslezské pánve je to asi 

nejdiskutovanější téma díky značným zásahům do krajiny těžební činností. Probíhá zde 

velké množství rekultivačních prací, některé z nich jsou již ukončeny. Krajina se tak vrací 

zpět do zemědělského půdního fondu a po obnově nachází svá další využití.  

Porovnání využití těžebních odpadů v České republice a ve světě se také příliš neliší. 

Společným využitím je zejména používání hlušin k rekultivačním pracím a ve stavebnictví, 

kdy pod pojmem stavebnictví můžeme najít výrobu betonu či cihel. Větší producenti mají 

oproti České republice více možností jak s těmito surovinami nakládat, ale na druhou 

stranu díky velkým objemům těchto odpadů zase naopak více starostí jak ji využít.    
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