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Palivový kombinát Ústí, státní podnik

o jednou z hlavních činností je 
zahlazování následků hornické 
činnosti na územích postižených 
těžbou (zejména uhlí)

o pouze v případě právní 
odpovědnosti státu (posledním 
provozovatelem byl státní podnik)

o nadřízeným orgánem PKÚ, s. p. je 
MPO

o od roku 2004 jsou Kladenské doly 
součástí PKÚ, s. p.
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Hornická činnost na Kladensku

o hlubinná těžba černého uhlí

o 1775 - 2002, za 227 let života 
uhelného revíru vytěženo 260 mil. 
tun

o dobývané sloje - základní, hlavní 
kladenská, dolínská a kačická, 
mocnost HKS  5 - 10 m      

o nejhlubší důl - 616m (Schoeller)

o dobývací metody - pilířování, 
zátinkování, stěnování

o ražby - trhací práce, razicí kombajny
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Poddolované území
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Vyrubané sloje
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Následky hornické činnosti

o poklesy terénu, stavby na
poddolovaném území, důlní škody

o otevřené propady do podzemí

o zatápění vyrubaných prostor po 
zastavení čerpání důlních vod (8 mil. 
m3/rok), celkový objem důlních vod 
po nastoupání 180 mil. m3, 
monitoring, vypouštění do veřejné 
vodoteče - emisní limity určuje 
příslušný krajský úřad, v případě 
překročení – čistička

o HDD - jámy, štoly, celkem cca 1 100

o odvaly (haldy)
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Jáma Moritz před likvidací
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Jáma Moritz po likvidaci
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Odval dolu Tuchlovice

o těžba zde probíhala v letech 1952 až 
2002, vytěženo 34 mil. t uhlí

o odval vznikal od r. 1941 při zahájení 
hloubení jámy Jaroslav (hl. 480 m), 
ukládání hmot na odval ukončeno    
v r. 1997 

o tvar nepravidelného komolého 
kužele o výšce 74 m, objem 5 mil. 
m3, plocha 18,5 ha  

o na odval byly sypány tzv. hlušiny, 
těžební odpad (zejména pískovce, 
jílovce, ale také uhelná hmota)
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Odval dolu Tuchlovice

o zdroje hlušiny - hloubení jam, ražby 
překopů, vedení důlních děl přes 
tektoniky, proplástky, úprava uhlí na 
povrchu

o stav odvalu - příkré nestabilní svahy, 
hluboké erozní rýhy, lokální sesuvy 
materiálu, místa s projevy hoření, 
svahy posouzeny znalcem - stupeň 
stability svahů po obvodu 1 - 1,1 
(báňské předpisy požadují 1,5)
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Průzkum termické aktivity odvalu

o 40 vrtů na jádro, hloubka 20 m,        
4 vrty přes celou mocnost odvalu

o geomechanické testy vzorků jader -
nové posouzení stability svahů se 
stejným výsledkem

o obsah uhelné hmoty 18 %, měřené 
teploty ve vrtech 20 – 90 °C, nejvyšší 
teploty na návětrné straně odvalu a 
v blízkosti výrazných erozních rýh, 
možnost vzniku zahoření odvalu 
(samovznícení uhlí)
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Původní projektová dokumentace

o účel rekultivačních prací - trvalá 
stabilita svahů, utlumit počínající 
termické procesy uvnitř odvalu, 
eliminovat možnost zahoření v 
budoucnu

o snížit odval o 20 m, odkopem 
zmírnit sklon svahů a podepřít je 
kamennými zátěžovými lavicemi
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Původní projektová dokumentace

o přetvarovaný odval zatěsnit 0,5 m 
vrstvou inertního popílkového 
stabilizátu (zamezit přístupu 
kyslíku), jako závěrečná krycí vrstva 
navržena zemina o tloušťce 1 m

o biologická rekultivace – založení 
travního porostu, výsadba keřů
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Povolení stavby

o povolení hornické činnosti - vydává 
příslušný obvodní báňský úřad

o k žádosti je třeba přiložit:                    
- projektovou dokumentaci,                 
- stanoviska účastníků řízení,               
- stanoviska dotčených orgánů            
státní správy

o projekt narazil na odpor ze strany 
orgánů ochrany přírody:                      
- rekultivační práce jsou zbytečné, 
škodlivé,                                                
- argumentace ochranou cenných 
druhů rostlin a živočichů (některé 
chráněné zákonem)
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Spolupráce s odborníky v oblasti ochrany přírody

o důvody PKÚ - odval není v souladu s 
báňskými předpisy, povinnost 
napravit nebezpečný stav,  
zodpovědnost v případě mimořádné 
události 

o po složitých jednáních nabídnuta 
spolupráce, dohoda o dalším postupu 
rekultivací všech čtyř odvalů -
odborníci v oblasti ochrany přírody se 
začnou podílet na aktualizaci 
projektové dokumentace a jejich 
připomínky, návrhy a doplňky musí 
být zapracovány s podmínkou, že účel 
projektu bude zachován a budou 
dodrženy báňské předpisy, odborný 
dohled stavby
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Chráněné druhy živočichů

o Zjištěné chráněné druhy před 
zahájením prací:                                
ropucha zelená, ropucha obecná, 
otakárek fenyklový - výjimku z 
ochranných podmínek zvláště 
chráněných živočichů uděluje KÚ;     
skokan štíhlý, skokan skřehotavý,        
ještěrka obecná, bělořit šedý, 
křepelka polní, včelojed lesní, luňák 
červený - výjimku na silně a kriticky 
ohrožené druhy uděluje Správa CHKO 

o zákon č. 114/1992 Sb., prováděcí 
vyhláška č. 395/1992 Sb.
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Nový cíl projektu

o nový cíl projektu - návrat 
chráněných druhů živočichů po 
ukončení prací

o zapracované podněty ochránců 
přírody do projektu:                       
snížení odvalu pouze o 10 m, na 
temeni vyvýšenina, západní část 
odvalu pokrýt po zatěsnění opět 
odvalovým materiálem - ponechat 
přirozené sukcesi, umělé tůňky, 
úkryty pro obojživelníky

o povolení hornické činnosti vydáno
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Model přetvarování odvalu
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Postup prací

o páteřní komunikace

o tvarování tělesa odvalu - odkop a 
přísyp materiálu (1,3 mil. m3)

o čtyři etáže - stabilita, odvodňovací 
prvky, cizí pozemky

o sklon svahů max. 1:3

o sklon plošin 1:50

o těsnění západní části minerálním 
jílem - vrstva 0,45 m (59 tis. m3), 
2x hutnění, závěrečná krycí vrstva 
netříděné haldoviny - 0,9 m (118 
tis. m3)
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Postup prací
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Postup prací

o ostatní plochy pokryty inertní 
hlinitou zeminou - 0,9 m (105 tis. 
m3)

o temeno odvalu - vyhlídka o výšce   
3 m z haldoviny, několik hromad 
kamení a pokácené kmeny stromů

o odvedení povrchových vod -
soustava patních příkopů na etážích 
a u paty odvalu a svodných příkopů 
odvádějících vodu do stávající 
vodoteče a přilehlých rybníků 
(celkem 6 423 m)
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Postup prací

o umělé tůně na všech etážích, 
temeni a po obvodu odvalu -
vytvoření vhodného biotopu pro 
obojživelníky

o biologická rekultivace:                    
při patě severní strany přechodový 
pás - výsadba dřevin                                    
část východní - zatravnění a 
rozptýlená výsadba dřevin    
západní část a temeno - ponecháno 
přirozené sukcesi
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Postup prací
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Protierozní opatření

o po několika měsících množství 
erozních rýh až 20 cm hlubokých, 
sporadická vegetace se rozvíjela 
pomalu, nestačila erozním 
projevům zabránit

o mohlo by v budoucnu dojít k 
narušení těsnící vrstvy

o na znovu upravené svahy položeny 
pětileté kokosové sítě, na část 
ploch aplikován hydroosev se 
speciální bylinnou směsí pro 
živinově chudou haldovinu
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Protierozní opatření
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Závěr

o svahy stabilní, erozní rýhy již 
nevznikají, riziko sesuvu materiálu 
nulové

o monitorovací vrty - měřená teplota 
uvnitř odvalu snížena z 90 °C na    
40 °C, zahoření odvalu nehrozí 

o realizované změny projektu 
navržené odborníky v oblasti 
ochrany přírody zajistily návrat 
chráněných druhů živočichů a 
cenných druhů rostlin
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Závěr

o v roce 2014 biologický průzkum po 
celé vegetační období:                       
nebyl zaznamenán pouze bělořit 
šedý, ostatní druhy se vrátily, byl 
však zjištěn výskyt dalších druhů -
čolek obecný, čolek horský, slepýš 
křehký, ťuhýk obecný, užovka 
obojková a krkavec velký.    

o nalezeno více než 200 druhů 
cévnatých rostlin

o unikátní projekt rekultivačních prací 
při zahlazování následků hornické 
činnosti
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