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Abstrakt: 

 

Hlubinná těţba černého uhlí má v uhelných revírech České republiky významný vliv na krajinu a 

ţivotní prostředí. Příkladem mohou být krajinné deprese, stará důlní díla hrozící náhlým 

propadem, důlní vody a hlušinové odvaly. Bakalářská práce přibliţuje problematiku někdejší 

hlubinné těţby černého uhlí a jejich následků v obci Radvanice u Trutnova a přilehlého okolí, 

tzv. radvanického uhelného revíru. Těţištěm práce je především problematika a sanace hořících 

odvalů, jakoţto významných reliktů po těţbě černého uhlí, a jejich vliv na ţivotní prostředí a 

krajinu. Jako modelový příklad slouţí v práci odval Dolu Kateřina I, nacházející se právě v 

blízkosti obce Radvanice.  

 

Klíčová slova:  

 

uhlí,odval, samovolné vznícení, Radvanice, ţivotní prostředí 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

 

Hard coal mining in Czech Republic mining districts has a great influence on the landscape and 

the environment. It includes for example landscape depressions, unsecured old mine sites, mine 

water and waste dumps. The purpose of this bachelor thesis is to observe closer these problems 

at recently abandoned coal mining district in the surroundings of the town Radvanice near 

Trutnov. The main part of the thesis is about a spontaneous combustion of sterile dumps and 

their influence on the landscape and the environment. As the model case is used Katerina I 

dump, which is situated close to Radvanice town. 

 

Keywords: 

 

coal, dump, spontaneous combustion, Radvanice, environment 
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1. Úvod 

 

Těţba černého uhlí v české části vnitrosudetské pánve (tzv. Východočeský uhelný revír, VUD) 

nedosahovala sice tak velkého měřítka jako v jiných uhelných revírech České republiky, kde je 

krajina ovlivněna těţbou mnohem více, přesto však ani ve východních Čechách nejsou dopady 

těţby na krajinu zanedbatelné. Naopak se zde nacházejí oblasti, kde je míra ovlivnění krajiny a 

ţivotního prostředí těţbou velmi vysoká. Jednou z nich je okolí Radvanic, které bylo jedním z 

hlavních center těţby černého uhlí v české části vnitrosudetské pánve. Právě o této lokalitě 

pojednává bakalářská práce. Nejvýznamnějším reliktem po těţbě uhlí je zde důlní odval Dolu 

Kateřina v těsné blízkosti obce. Odval sloţený z hlušiny a zbytků uhlí začal být v průběhu 2. 

poloviny 20. století termicky aktivní a především prašností a plynnými exhalacemi neblaze 

ovlivňoval ţivotní prostředí. Po ukončení těţby v 90. letech bylo proto rozhodnuto o jeho 

likvidaci. Způsob jakým byl odval sanován je na našem území unikátní, neboť při něm byla 

pouţita řada netradičních postupů. 

          Bakalářská práce si klade za cíl přiblíţit problematiku spojenou s těţbou černého uhlí a 

jejími důsledky (zejména hořící odvaly) a její vliv na okolní krajinu a ţivotní prostředí. Tuto 

problematiku se snaţí demonstrovat právě na odvalu v Radvanicích, popisuje způsob jeho 

likvidace a jeho současný stav. 

          První část bakalářské práce stručně pojednává o geologii studované oblasti, tedy 

vnitrosudetské pánve. Je popsán charakter pánve, její sloţení a paleogeografický vývoj. Popis 

se zaměřuje převáţně na uhlonosné vrstvy a jejich charakter. Stručně jsou charakterizovány i 

některá další významnější centra těţby uhlí v české části vnitrosudetské pánve - Svatoňovicko a 

Ţacléřsko. 

Další část bakalářské práce popisuje geologickou stavbu loţiska a historii těţby a podává 

přehled nejvýznačnějších reliktů po těţbě uhlí ve studované oblasti.  

          Poslední část bakalářské práce všeobecně seznamuje s problematikou hořících odvalů, 

popisuje příčiny vzniku těchto poţárů. Druhá polovina této části se zabývá odvalem Dolu 

Kateřina v Radvanicích, jeho mineralogií, sanací a zhodnocením současného stavu tohoto 

odvalu. 
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2. Geologie vnitrosudetské pánve 

 

Vnitrosudetská pánev je regionálně-geologická jednotka na pomezí České republiky a Polska. 

Její rozloha činí asi 1800 km2. Na území České Republiky však zasahuje zhruba jedna třetina 

celkové rozlohy pánve. Okraj pánve je tvořen ze třech čtvrtin převáţně staropaleozoickými a 

proterozoickými metamorfovanými masívy (viz následující část). Pouze na JZ je oddělena 

hronovsko-poříčskou poruchou od podkrkonošské pánve. Pánevní komplex se vyznačuje 

především svým širokým stratigrafickým rozsahem (spodní karbon-trias). Pánev je vyplněna 

převáţně kontinentálními uloţeninami a vulkanity, které jsou pro sudetské pánve typické. Ve 

středu pánve jsou permokarbonské a triasové uloţeniny překryty uloţeninami svrchní křídy, 

převáţně mořského původu. 

  

2.1 Podloží pánve a její současné omezení 

 

Vnější rámec pánve (vyjma části tvořené hronovsko – poříčskou poruchou) je tvořen 

staropaleozoickými a proterozoickými metamorfovanými masívy. Na severozápadě se jedná o 

krkonošsko – jizerské krystalinikum, na severu a severovýchodě o kaczawské krystalinikum 

(prolínající se starším blokem Sovích hor) a na jihovýchodě o orlicko–sněţnické krystalinikum 

(Chaloupský, 1971).  

 Informace o sloţení podloţí české části pánve jsou kusé a pocházejí především z vrtů 

v okolí hronovsko-poříčské poruchy a geofyzikálních měření. Tvoří ho pokračování výše 

zmíněných masívů. Na severozápadě jde hlavně o horniny krkonošsko-jizerského krystalinika 

reprezentované fylity, grafitickými a zelenými břidlicemi a porfyroidy, na jihovýchodě pak fylity 

(Obrázek 2.1), metadroby, zelené břidlice, porfyroidy, ferity, keratofyry a ortoruly orlicko-

sněţnického krystalinika (Pešek et al., 2001). Ve východní části broumovského výběţku, 

zasahuje na naše území také pokračování bazického komplexu Kaczawských hor. Dle 

Chaloupského (in Tásler et al., 1979) lze stratigraficky převáţnou část podloţí zařadit 

k nejstarším formacím svrchního proterozoika, vyznačujícím se monotónním peliticko-

psamitickým vývojem a intenzivním nahromaděním bazických vulkanitů. 
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Obrázek 2.1 : Opuštěný etážový lom u Náchoda, lom odkrývá tzv. novoměstské fylitové krystalinikum  

 

 

2.2 Strukturní stavba pánve 

 

Vnitrosudetská pánev se řadí k takzvaným sudetským (lugickým) pánvím. Ty tvořily v 

namuru a westphalu izolované sedimentární centrum, které se na hranici westphalu a stephanu 

spojilo se středočeskými pánvemi a vytvořilo s nimi rozsáhlý obloukovitě prohnutý pánevní 

komplex vyplňovaný kontinentálními sedimenty a vulkanity (Pešek et al., 2001). 

Stavebně představuje pánev sloţitou brachysynklinálu, která vznikla především variskou 

tektogenezí. Osa deprese probíhá směrem SZ-JV. Svým průběhem ji kopírují svrchnokřídové 

sedimenty, avšak vzhledem ke starším (paleozoickým) uloţeninám je osa pánve excentrická. 

(Pešek et al., 2001). 

Pánev je osou dělena do dvou nestejně velkých křídel. Jihozápadní křídlo, které se nachází 

na území České Republiky, je výrazně uţší a na jihozápadě je ohraničeno vůči podkrkonošské 

pánvi hronovsko-poříčským zlomem. Zuţuje se směrem k jihovýchodu. Severovýchodní křídlo 

je široké, na našem území k němu patří Javoří hory a Broumovsko (Pešek et al., 2001). Obě 

křídla se spojují v brachysynklinálních uzávěrech. Severozápadní uzávěr je dobře znám a 

prozkoumán, jihovýchodní uzávěr je z velké části překryt svrchnokřídovými sedimenty, coţ 

ztěţuje jeho geologickou rekonstrukci 
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Obrázek 2.2 : Geologická mapa vnitrosudetské pánve. 

Zdroj: Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví Česká republiky,  
Spudil in (Pešek et al, 2001) 

I. - svrchní křída: A - grogeszówská pánev, B - polická pánev, C - křída kladského prolomu, D - hronovsko 
- poříčský příkop, E - výběžek české křídové pánve; 2 - 7 vnitrosudetská pánev: 2 - 6 trias, perm, svrchní 
karbon: souvrství: 2 - bohdašínské,bohuslavické a trutnovské; 3 - broumovské a chvalečské; 4 - 
odolovské, resp. glinické; 5 - žacléřské; 6 - walbrzyšské; 7 - spodní karbon; 8- 15 mimopánevní struktury: 
8 - mimopánevní spodní karbon;9 - krkonošsko - jizerské krystalinikum; 10 - podkrkonošská pánev; 11 - 
orlicko - sněžnické krystalinikum; 12 - struktura bardská; 13 krystalinikum Sovích hor; 14 - pánev 
świebodzická; 15 - krystalinikum Kaczawských hor; 16 - osa vnitrosudetské pánve; 17 - 19 současné 
omezení pánve: 17 - hronovsko - poříčská porucha; 18 - zlom; 19 - atektonická hranice: ověřená (plná 
čára), předpokládaná (čárkovaně). 
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2.3 Litostratigrafické členění pánevní výplně 

 

Celková mocnost sedimentární výplně v centru pánve není nikde provrtána, ale na základě 

extrapolace vrtných údajů i interpretace geofyzikálních dat lze na českém území očekávat 

mocnosti aţ kolem 3500 m (Pešek et al., 2001). Nejhlubší vrt v české části pánve je vrt Brou - 

1 u Broumova, který pod svrchnopaleozoickými sedimenty o mocnosti 2516 m zastihl pánevní 

podloţí (Číţek et al., 1986). 

 

Obrázek 2.3 : Vrt Broumov-1, nacházející se v polích na východ od Broumova 

 

Zdroj: mapová aplikace Geofondu, www.geofond.cz  

 

Tásler et al. (1979) datuje počátky sedimentace ve vnitrosudetské pánvi do svrchního 

visé. Nejmladší sedimenty jsou triasového stáří. Výplň pánve lze rozdělit do 8 souvrství 

obvykle oddělených hiáty. Jednotlivá souvrství lze rozdělit do několika vrstevních jednotek, z 

nichţ některé jsou důleţité výskytem uhelných souslojí. V bakalářské práci jsou podrobněji 

charakterizovány pouze dvě svrchnokarbonské jednotky, ţacléřské a odolovské souvrství, 

které obsahují všechny významnější uhelné sloje těţené v české části vnitrosudetské pánve. 

Základní informace o zbývajících souvrstvích jsou podány tabelární formou (Tabulka 2.1). 
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Tabulka 2.1 : Stratigrafická tabulka české části vnitrosudetské pánve 

 

Zdroj : Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví Česká republiky, Spudil a Šimůnek 

(1998) 
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2.3.1 Žacléřské souvrství (svrchní namur – bolsov) 

 

Jedná se o jednotku české části pánve, která se ukládala po hiátu a přestavbě pánve 

uprostřed namuru. Sedimentace probíhala zpočátku v izolovaných depresích, které se 

postupně spojovaly, coţ značně ovlivnilo charakter souvrství (Dopita et al, 1985). Na našem 

území se souvrství dělí na lampertické, dolsko – ţďárecké a petrovické vrstvy. Mocnosti viz 

Tabulka 2.1. 

 

Lampertické vrstvy (svrchního namuru - spodního duckmant) 

Na našem území jsou známy ze 3 oblastí: Ţacléřska, okolí Debrného a Stráţkovicka. Největší 

mocnosti, aţ 700 m, dosahují vrstvy na Ţacléřsku. Pro spodní část vrstev jsou typické brekcie. 

Výše pak následují cykly, ve kterých se střídají slepence, pískovce, jílovce, prachovce a 

uhelné sloje. Uhelné sloje náleţí souslojí dolu Jan Šverma. V okolí Debrného a Stráţkovic 

mají vrstvy výrazně niţší mocnost jen asi kolem 100 m. Sloţení je aţ na malé odchylky 

porovnatelné s vývojem na Ţacléřsku. Uhlonosnost se mírně projevila jen ve Stráţkovické 

oblasti-stráţkovický obzor (Pešek et al., 2001). 

 

Dolsko – ţďárecké vrstvy (duckmant) 

Vyskytují se na mnohem větším území neţ lampertické vrstvy. Na povrch vycházejí v úzkém 

pruhu na Ţacléřsku. Obvyklá mocnost se pohybuje okolo 200-300 metrů. Na podloţních 

elevacích mocnost klesá, místy aţ do úplného vyklínění (např. maternická elevace u 

Hronova). Stavba cyklů je srovnatelná s lampertickými vrstvami, je zde ovšem větší 

zastoupení slepenců. Významnější sloje se vyskytují na Ţacléřsku, Svatoňovicku a v okolí 

Ţďárek. Na Ţacléřsku se jedná o čtyři nadloţní sloje dolu Jan Šverma. Svatoňovicko má dvě 

oblasti výskytu slojí, v Markoušovicích (11 slojí) a Stráţkovicích (8 slojí) (Pešek et al., 2001). V 

jihovýchodním cípu pánve v okolí Ţďárek byly těţeny dva uhelné obzory dolsko-ţďáreckých 

vrstev, nejprve v malých důlních dílech a později v Dole Vilemína (Jirásek, 2003). 

 

Petrovické vrstvy (svrchní duckmant – bolsov) 

Výchoz vrstev tvoří obloukovitý pruh procházející pánví. Mocnost jednotky kolísá od 40 do 500 

m, nejvyšší zjištěná je na Svatoňovicku, Ţďárecku a ve vrtu Brou-1. Spodní část vrstev tvoří 

na severozápadě slepence křenovské s převahou ortorul a ţulorul, na jihu slepence hronovské 

s  převahou šedých sedimentárních křemenců a zjílovatělých eruptiv. Z toho důvodu Tásler et. 
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al. (1979) uvádí dvě různé zdrojové oblasti. Rozměr valounů do centra pánve i do nadloţí 

klesá. Následují dvoučlenné aţ tříčlenné cykly se slepencem na bázi. Ve svrchní části se na 

Svatoňovicku vyskytují červenohnědé aleuropelity a pískovce. Na Broumovsku, Hronovsku a 

Svatoňovicku jsou vrstvy ukončeny tmavě šedými aleuropelity, ve kterých se nachází několik 

drobných slojek - petrovická slojka na Svatoňovicku a slojka od Závrch na Ţďárecku (Pešek et 

al., 2001). 

 

2.3.2 Odolovské souvrství (astur – stephan B) 

 

Souvrství vychází na povrch po celém jihozápadním křídle pánve. Největší mocnost souvrství 

je na Svatoňovicku, kde tvoří komplex mocný aţ 1500 m. Směrem od tohoto centra mocnosti 

klesají. Faciální charakter souvrství lze rozdělit na dva soubory, červenohnědé aleuropelity 

naspodu a hrubší klastika ve svrchní části. Souvrství se dělí na dvoje vrstvy, svatoňovické a 

jívecké. 

 

Svatoňovické vrstvy (astur – kantabr) 

Jejich mocnost na Svatoňovicku dosahuje 450 – 550 metrů. Zde je lze rozdělit na spodní a 

svrchní část. Spodní část je tvořena převáţně aleuropelity, pískovci a slepenci. Svrchní část je 

charakteristická čtyřčlennými a šestičlennými cykly (Pešek et al., 2001). Ve vrstvách se 

nachází svatoňovické souslojí se 4 uhelnými slojemi sdruţenými do dvou slojových obzorů. 

Směrem od Svatoňovic mocnosti vrstev klesají a jejich stavba se mění, uhelné sloje vykliňují, 

mění se charakter klastik a celkově je dělení jednotky stále sloţitější. 

 

Jívecké vrstvy (barruel – stephan B) 

Přechod ze svatoňovických vrstev je na rozdíl od předchozích přechodů , které se 

vyznačovaly ostrým nasedáním, pozvolný. Největší mocnost vrstev byla zjištěná v prostoru 

Radvanice – Bystré. Směrem odtud klesá. Vrstvy lze rozdělit na dvě facie, spodní - tzv. 

ţaltmanské arkózy a svrchní tzv. radvanické vrstvy (Tásler et al.,1979). Ţaltmanské arkózy 

představují typické arkózy a slepence s polohami aleuropelitů. Mají cyklickou stavbu s malou 

četností. Radvanické vrstvy obsahují tři šedé obzory se 4-6 četnými základními cykly. V 

šedých aleuropelitech se vyskytují uhelné sloje. První dva obzory - obzor Vítových dolů 

(Hronovsko) a obzor bysterský (Bystré) obsahují tenké, málo početné sloje, těţba zde 

nedosáhla velkého rozvoje. Nejvýznamnější je nejvyšší, 180 m mocný obzor radvanického 



 

 

12 

souslojí u Radvanic. 

 

Obrázek 2.4 : Schéma karbonu a permu kontinentálních pánví Českého masivu 

 
Zdroj : Geologická minulost České republiky, Chlupáč et al. (2002).  
Pozn.:Patrný je zde široký stratigrafický rozsah sedimentů vnitrosudetské pánve. 

 
 

2.4 Paleografie vnitrosudetské pánve 

 

Sedimentace na našem území probíhala jiţ ve svrchním visé (blazkowské souvrství). 

Nepřekročila však linii odpovídající křenovské antiklinále. Celoplošná sedimentace se rozšířila 

ve svrchním namuru, langsettu a duckmantu (lampertické a dolsko-ţďárecké vrstvy). Během 

těchto období byla pánev vyplňována sedimenty říčních koryt, údolních niv, místy s rašeliništi 

(Tásler et al.,1979). Sedimentace těchto vrstev však neprobíhala po celé pánvi, jsou známa i 

hluchá místa, kde sedimenty duckmantu chybí, např. maternická elevace u Hronova. Toto 

období je z hlediska uhlonosnosti jedno z klíčových, zdejší vrstvy obsahují (spolu s 

odolovským souvrstvím) nejmocnější a nejpočetnější souslojí. 

 Ve svrchním duckmantu nastaly v okolních masivech pohyby a orografické přesuny . 

Sedimentační reţim pánve se tak významně změnil, začalo ukládání hrubých proluviálních 

uloţenin (křenovské a  hronovské slepence). Uhelné sloje aţ na několik výjimek zanikají. 

Sedimentaci doprovází silná vulkanická aktivita (Tásler et al.,1979). 

 V asturu probíhala sedimentace na široké aluviální plošině periodických říčních toků s 
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občasnými jezery (svatoňovické vrstvy odolovského souvrství). Změnilo se téţ klima z 

humidního na semiaridní. Nastalo postupné vytváření pravidelné říční sítě, které vyvrcholilo 

vznikem významného říčního toku, z jehoţ korytových uloţenin vznikly vrstvy jívecké. 

Sedimenty údolní nivy tvoří dnes radvanické souslojí. 

 Hiát a tektogeneze ve stephanu C měly za následek změnu tvaru pánve a systému 

přerušení sedimentace (Tásler et al., 1979). Pánev se opět vrátila do formy aluviální plošiny 

zanášené periodickými toky s občasnými jezery (chvalečské souvrství). Klima se v této době 

ještě více aridizovalo. 

 V průběhu autunu, zejména v broumovském souvrství se v pánvi často vytvářela 

rozsáhlá jezera .Ve svrchním autunu změnila sedimentační reţim pánve mohutná vulkanická 

činnost (Tásler et al.,1979). Charakterizují ji výlevy melafyrů, ryolitů, a také ukládání 

vulkanogenních klastik. Bylo vyzdviţeno nové vulkanické pohoří. Na jeho úpatí se ukládaly 

proluviální sedimenty a v oblastech vzdálenějších od pohoří se tvořily jezerní písčito - jílové 

sedimenty s karbonáty a sapropelity. Tento vývoj nám ukazují hlavně olivětínské vrstvy 

broumovského souvrství. Po uklidnění vulkanické činnosti nastává podobný reţim jaký zde 

panoval před ní (martinkovické vrstvy). 

 Další významný prvek mající vliv na ukládání depozit měla saxonská tektogeneze. 

Vytvořila se pánev charakteru bolsonu, která je typická deluviálními a proluviálními 

uloţeninami. Po následném zanesení pánve se vytváří aluviální plošina, na níţ se ukládají 

klastika trutnovského souvrství. Aridizace klimatu v tomto období vrcholí. Dokládají to zejména 

eolické sedimenty a chybějící paleontologický materiál (Tásler et al.,1979). Během thuringu je 

pánev vyplňovaná občasnými říčními toky (bohuslavické souvrství). Patrný je zde subaerický 

vliv na sedimentaci. Vznikají karbonátové krusty.  

 Humidnější klima nastalo opět ve spodním triasu. Uloţeniny mají charakter říčních toků 

a průtočných jezer.  

 

 Svrchnokřídová mořská transgrese byla klidná a rychlá, nastala ve spodním turonu. Ve 

vyšším spodním turonu se moře prohloubilo. Střední turon je charakteristický výraznými 

sedimentačními změnami, v této době vznikají Broumovské stěny. Svrchní turon ukazuje na 

blíţící se mořskou regresi. Sedimentační vývoj pánve byl ukončen. 

 Sedimenty kvartérního stáří jsou v pánvi rozšířeny jen na několika málo místech, 

nejvíce v broumovské kotlině. 
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3. Těžba uhlí v české části vnitrosudetské pánve a kvalita uhlí 

 

Těţba černého uhlí se zde koncentruje především do Ţacléře, Svatoňovic a Radvanic (Příloha 

B). Jednotlivé oblasti se čas od času majetkově i organizačně prolínaly. V době 

nejintenzivnější těţby ve 2. polovině 20. století spadaly téměř veškeré těţební závody pod 

Východočeské uhelné doly (VUD) (Tabulka 3.1).  

Sloje vnitrosudetské pánve tvoří převáţně autochtonní černouhelné humity. 

Macerálové sloţení uhlí je vesměs vitritklaritové a vitritduroklaritové. V ţacléřském souvrství 

se vyskytuje uhlí páskované aţ páskované lesklé, svatoňovické a radvanické sloje jsou 

tvořeny převáţně páskovaným matným aţ čistě matným uhlím (Dopita et al., 1985). 

 
 
Tabulka 3.1 : Vývojové schéma Východočeských uhelných dolů  
 

1. 1. 1946 – 31. 12. 1951 Východočeské uhelné doly, n.p. Trutnov 

1. 1. 1952 – 31. 12. 1955 Východočeské uhelné doly, revírní ředitelství, n.p. Trutnov 

1. 1. 1956 – 30. 9. 1956 Východočeské uhelné doly, trust Trutnov 

1. 10. 1956 – 30. 4. 1963 Východočeské uhelné doly, n.p. Rtyně v Podkrkonoší 

1. 5. 1963 – 31. 12. 1976 Východočeské uhelné doly, n.p. Malé Svatoňovice 

1. 1. 1977 – 30. 6. 1988 Východočeské uhelné doly, k.p. Malé Svatoňovice 

1. 7. 1988 – 30. 6. 1990 KDK Východočeské uhelné doly, s.p. Malé Svatoňovice 

1. 7. 1990 – 30. 4. 1992 Východočeské uhelné doly, s.p. Malé Svatoňovice 

1. 5. 1992 – 31. 12. 2004 Východočeské uhelné doly, s.p.Trutnov 

1. 5. 2005 - současnost  
Sloučení státního podniku Východočeské uhelné doly se 
státním podnikem Palivový kombinát Ústí 

 
Zdroj : Stránky palivového kombinátu Ústí (www.pku.cz) 

 
 
3.1 Žacléřský revír 

 

Tento revír se nachází v severozápadním cípu české části pánve. V revíru se těţily sloje 

lampertických a dolsko-ţďáreckých vrstev. Počátek těţby je datován od roku 1570 (Pešek et 

al., 2001). Do poloviny 19. století se zde uhlí dolovalo pomocí úpadních jam a důlní díla byla 

odvodňována dědičnými štolami. Od druhé poloviny 19. století se začala těţba soustřeďovat 

do větších hloubek. Objevily se tak nové svislé jámy, nezávislé na dědičných štolách, a byly 

nasazeny také první parní stroje. V roce 1950 byly jámy přejmenovány na jeden společný 

závod Jan Šverma.  

 V Dolu Jan Šverma bylo evidováno 62 uhelných poloh (24 podloţních a 35 nadloţních 

slojí). Po bilancování bylo nakonec těţeno 35 slojí. Těţba sahala aţ do hloubky 800 metrů na 



 

 

15 

ploše podobné rovnoramennému trojúhelníku o rozloze 2,5 km čtverečných. Úklon vrstev činil 

35 stupňů k jihovýchodu. Těţeny byly obvykle sloje mocnější neţ 1 m. Za celou dobu provozu 

dolů bylo vytěţeno okolo 27 mil. tun černého uhlí. Základní dobývací metodou bylo směrné 

stěnování na řízený zával. V oblasti se nachází 55 opuštěných důlních děl. V širší oblasti 

Ţacléřska, v okolí Bečkova,  byly také těţeny sloje vernéřovických vrstev. Těţila se zde tzv. 

sloj u Rybníčku. Důvodem těţby byl obsah radioaktivních prvků a těţené uhlí slouţilo 

především jako radioaktivní surovina. Zdejší těţba nedosahovala velkého rozsahu (Pešek et 

al., 2001). 

 Těţba na dole Jan Šverma byla ukončena k 31. 12. 1992. V současné době v okolí 

dolu probíhá pouze povrchové dotěţování zbytkových zásob po hlubinné těţbě. Majetek byl 

po předchozím pronájmu privatizován vládním usnesením a smluvně převeden na firmu 

Gemec, která dokončila zaplavování podzemních prostor rychle tuhnoucí nerozplavitelnou 

směsí. Těţba zbytkových zásob na dolu poté probíhala povrchovým způsobem. Některé části 

dolu byly ustanoveny jako kulturní památky, spadají pod město Ţacléř a jsou součástí kulturní 

naučné stezky.  

 Centrální odval dolu o rozloze 18 ha prošel v letech 1995 aţ 1997 a 2004 aţ 2006 

sanačními úpravami. Jednalo se hlavně o patní obvodový dren a usměrnění vývěru štol v 

první etapě, v druhé etapě následovalo sníţení a přesvahování hlavního kuţele odvalu a 

vytvoření tzv. laviček slouţících jako komunikace při pohybu po odvalu. Na upraveném odvalu 

bylo v roce 2006 provedeno osetí hydroosevem, který je dobře adaptabilní na dané podmínky. 

Do budoucna je zde  připraven projekt „Komplexní řešení vodohospodářských poměrů v 

lokalitě DJŠ po ukončení sanace a rekultivace odvalů“. Jedná se o vybudování celkem 3 

nádrţí, které budou zadrţovat kontaminovanou povrchovou vodu při nadměrném mnoţství 

sráţek.(informace převzaty ze stránek Palivového kombinátu Ústí, www.pku.cz) 

 

3.2 Svatoňovický revír 

 

Jedná se o 20 kilometrový pás aţ 130 opuštěných důlních děl na jihozápadním okraji pánve, 

který se přimyká k hronovsko-poříčské poruše. Leţí mezi obcemi Markoušovice a Ţďárky. 

První těţba je datována k přelomu16. a 17. století (Pešek et al., 2001). Od poloviny 19. století 

je pro Svatoňovicko typické raţení dlouhých víceúčelových štol - Ida a Xaver. Ty byly v 

polovině 20. století prohloubeny a rekonstruovány. Ve zdejším revíru se těţily vrstvy dolsko-

ţďárecké, petrovické a dále svatoňovické vrstvy odolovského souvrství.  
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 Na SZ revíru u obce Markoušovice se těţily v Dole Pětiletka sloje bukovského souslojí 

(celkem 11 uhelných poloh), které náleţí dolsko - ţďáreckým vrstvám. Směrem na jihovýchod 

navazovalo na markoušovickou oblast loţisko Rtyně, kde se těţily sloje ţacléřského a 

odolovského souvrství. Na Dole Zdeněk Nejedlý v Malých  Svatoňovicích bylo těţeno celkem 

8 slojí stráţkovického souslojí v dolsko - ţďáreckých vrstvách. Ve východní části loţiska se ve 

stejném dole těţily aţ 4 sloje (pulkrábská, cuckovická,hlavní a visutá) svatoňovického souslojí 

(loţisko Rtyně-svatoňovické sloje). Poslední oblast označuje Pešek et al. (2001) jako loţisko 

Bohdašín-Velké Svatoňovice. Bylo rozděleno na 2 části vzdálené od sebe 10 km. První se 

nacházela v předpolí Dolu Pětiletka, druhá navazovala na JZ. okraj loţiska Rtyně-

svatoňovické sloje. Na jihovýchodním konci těţeného pásma se nachází loţisko Ţďárky. 

Těţba na zdejším loţisku probíhala především v průběhu 19. století (Jirásek, 2003). 

 Důl Zdeněk Nejedlý byl uzavřen v roce 1990. Za celou dobu podnikání bylo na loţisku 

a jeho blízkém okolí vytěţeno téměř 22,3 mil. tun uhlí (stránky palivového kombinátu Ústí). V 

roce 1991 a 1992 byla hlavní důlní díla ústící na povrch po částečném vyklizení technologie 

uzavřena a důl po úroveň dědičné štoly Ida zatopen. Důl Zdeněk Nejedlý se skládal v době 

likvidace ze 2 areálů, areál Odolov, který byl po demolici objektů převeden pod Vězeňskou 

sluţbu ČR, a areál Ida, byl pronajat společnostem s různými podnikatelskými cíly.  

 V letech 1992 a 1993 se uskutečnila rekultivace hlušinového odvalu dolu. Spočívala ve 

sníţení sklonu svahů a strţení vrcholového kuţele. Odval byl poté zalesněn. Sanaci prodělaly 

i další areály patřící k Dolu Zdeněk Nejedlý, příkladem je čistírna důlních vod vytékajících ze 

štoly Ida v mnoţství cca 2,8 mil. m3/rok, která je v provozu od roku 1995. V závěru roku 2006 

byla rovněţ dokončena likvidace hlavního důlního díla Tmavý důl, při zachování moţnosti 

čerpání vody pro tamní domov důchodců. V současné době se zpracovává dokumentace k 

odstranění staré ekologické zátěţe v zájmovém území odkaliště bývalého Dolu Zdeněk 

Nejedlý v areálu Ida (informace převzaty ze stránek Palivového kombinátu Ústí, www.pku.cz). 

 

3.3 Radvanický revír 

 

Tento revír je hlavním předmětem bakalářské práce a je proto podrobněji zpracován 

v samostatných kapitolách 4 a 5. 
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Graf 3.1 : Hmotnost vytěženého uhlí (kt) v české části vnitrosudetské pánve 

 

 
Zdroj : Závěrečná zpráva o ložisku - VUD, opuštěná důlní díla, Spudil et al. (1996) 
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4. Těžba uhlí na Radvanicku 

 

Těţba ve zdejším revíru (Příloha C) je ve srovnání s ţacléřským a svatoňovickým revírem 

výrazně mladšího data. S intenzivnější těţbou se zde začalo aţ po roce 1840. Nejvýznamnější 

důlní dílo,úpadní jáma Kateřina, se začala hloubit na počátku 20. století. Zdejší revír lze 

rozdělit do dvou oblastí: oblast dolu Kateřina (zahrnuje areály Kateřina I a II) a oblast dolu 

Celestýn. 

 

4.1 Všeobecné údaje o uhelném ložisku 

 

Loţisko černého uhlí Radvanice, nacházející se v okrese Trutnov Královéhradeckého kraje, se 

rozprostírá na katastrálních územích: Radvanice, Chvaleč, Janovice, Hodkovice, Horní 

Vernéřovice, Studnice na Trutnovsku a dále Horní Adršpach na Náchodsku. Oblast se nachází 

v CHKO Broumovsko. Morfologie současného reliéfu kopíruje geologickou strukturu úklonu 

vrstev protaţenou SZ-JV směrem a projevuje se stupňovitou stavbou ve směru JZ-SV (Spudil 

et al., 1995). Značná členitost a stupňovitost má původ v denudaci různě odolných a 

propustných sedimentů (popř. hornin), vetší příkrost mají svahy obrácené k jihozápadu. Reliéf 

dále modelují místní vodoteče, mezi nejvýznamnější toky oblasti patří Jívka a Dřevíč, které 

tečou ve směru SV-JV, a vlévají se poté do Metuje. Severozápadní část území patří do povodí 

Úpy. 

 Zdejší podnebí je typické pro podhorské oblasti. Průměrná roční teplota se pohybuje 

kolem 6,8 °C, sráţkové úhrny se pohybují kolem 770 mm za rok, jsou však nevyrovnané 

(Spudil et al., 1995). 

 Okolní krajina je tvořena především lesy a pastvinami. Členitost krajiny s převýšením 

aţ 240 m neumoţňuje intenzivnější obdělávání půdy. Komunikační síť je tvořena silnicí II. 

třídy, spojující města Trutnov a Náchod, a dále je zde několik silnic III. tříd a místních 

komunikací. Radvanicemi prochází i jednokolejné dráţní těleso, které mělo pro zdejší těţbu 

zásadní transportní význam. 

Dobývací prostor loţiska černého uhlí Radvanice (Příloha C) byl naposledy měněn 8. 

11. 1977. Charakteristický je pro něj mnohoúhelníkovitý tvar s 9 vrcholy o rozloze20,4315025 

km2 (Spudil et al, 1995). Na severozápadě na něj navazuje menší dobývací prostor Stachanov 

- státní hranice o rozloze 1,0149675 km2, který je od roku 1985 veden jako chráněné loţiskové 

území (Spudil et al, 1995). Dne 5. 5. 2006 byl rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v 
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Trutnově dobývací prostor Radvanice stanovený pro dobývání výhradního loţiska černého uhlí 

o celkovém plošném rozsahu 2043 ha zrušen (Němec, 2006). 

 

4.2 Geologie ložiska 

 

Základním charakteristickým znakem uhelného loţiska je generelní úklon sedimentů k 

severovýchodu, tj. směrem k ose pánve (Spudil et al., 1995). Úklon jednotlivých slojí závisí na 

pozici v rámci dobývacího prostoru a směrem na východ k ose pánve se postupně sniţuje. 

Hodnoty se zpravidla pohybují v intervalu 19 - 26° (Dopita et al., 1985). Hlavní uhlonosnou je 

soustředěna do jíveckých vrstev odolovského souvrství. V nich jsou 3 slojové obzory: obzor 

Vítových dolů, bysterské souslojí a radvanické souslojí (Tabulka 2.1). Těţební význam mělo 

především statigraficky nejvyšší souslojí radvanické. 

 

Sloj v obzoru Vítových dolů 

 Jedná se o nejstarší uhelnou sloj ve studované oblasti. Byla zastiţena aţ r. 1980 vrtem RE - 8 

(1304,9 m). Výskyt sloje byl zde překvapivý, neboť zde nebyla očekávaná (Středa et al., 

1980). Sloj má zřejmě lokální čočkovitý charakter a vzhledem k hloubce uloţení nebyla nikdy 

těţena (Spudil et al., 1995). 

 

Bysterské souslojí 

Výskyt slojí v tomto souslojí je znám především z oblasti Svatoňovic (Spudil et al., 1995). 

V okolí Radvanic byl v odpovídající statigrafické úrovni ve vrtu RE – 8 zastiţen pouze slojový 

ekvivalent. 

 

Radvanické souslojí 

Z hlediska těţby uhlí má toto souslojí v oblasti Radvanicka rozhodující charakter. Těţba 

souslojí se od počátku 20. století soustředila na Důl Kateřina. Celková mocnost souslojí je v 

průměru 160m. Sedimenty souslojí mají cyklickou stavbu. Celkem lze vymezit aţ 8 

elementárních cyklů, jejichţ mocnost kolísá mezi 10 - 30m, nejčastěji 12- 5m (Tásler et al., 

1979). Stavba vyvinutého cyklu je ukázána na následujícím schématu (Tásler et al., 1979): 
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strop :   arkóza následujícího cyklu 

  ---------------------- ostrá (erozní) hranice 

 5. vrstevnaté prachovce aţ prachovcovité jílovce s rostlinnými zbytky (listy osy) 

 4. uhelná sloj nebo reprezentant (uhelné jílovce) 

 3. nevrstevnaté prachovité jílovce aţ jílovité prachovce, často s kořeny 

 2. laminované prachovce a laminované jemnozrnné pískovce 

 1. arkózové pískovce nebo arkózy 

  ---------------------- ostrá (erozní) hranice 

 

V dobývacím prostoru Radvanice bylo pojmenováno a zároveň těţeno 6 uhelných slojí 

označovaných ve statigrafickém pořadí jako sloj Baltazar a dále 1., 2., 3., 4., a 5 radvanická 

sloj. Sloje se liší jak mocnostmi, tak kvalitou dolovaného uhlí (Tabulka 4.1). Obecně lze říci, ţe 

směrem k jihovýchodu se sniţuje mocnost slojí a k severozápadu klesá kvalita uhlí (Spudil et 

al., 1995). Mocnosti meziloţí jsou mezi jednotlivými slojemi různé (Obrázek 4.1) a značně 

kolísají. Mezi 2. a 3. slojí se mohou nacházet mezislojky. 

Pro sloj Baltazar, 1. radvanickou a 2. radvanickou sloj charakteristický pozvolný 

přechod z podloţních aleuropelitů (prachovců), přes stigmariové jílovce, uhelnaté jílovce aţ do 

popelovinového uhlí (Spudil et al., 1995). Všechny 3 sloje obsahuj řadu jílovitých proplástků. U 

3. radvanické sloje je přechod z prachovců náhlý. Tato nejstálejší a plošně nejrozsáhlejší sloj 

celého souslojí je 30 - 50cm mocným kaoliniticko - montmorilloniticko - illitickým proplástkem 

zvaným Weissmittel rozdělena na dvě různě mocné lavice (Tásler et al.,1979). Čtvrtá 

radvanická sloj je typická střídáním vysoce popelinovým uhlím, uhelných jílovců, jílovců a 

proplástků. Pátá byla rozdělena do dvou lavic šedobílým tonsteinem (Spudil et al., 1995). 

 

Obrázek 4.1 : Schéma uložení jednotlivých slojí (pohled od SZ) 

 

Zdroj: Závěrečná zpráva o ložisku VUD - Důl Kateřina (Spudil et al., 1995)  
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Tabulka 4.1: Parametry jednotlivých slojí 

 mocnost 
(m) 

zásoby 
(Kt) 

odrubaná 
plocha(km2) 

Baltazar 0,5 - 1           13,2  1 

1. radvanická sloj variabilní 13,4 0,2 

2. radvanická sloj variabilní 7 0,8 

3. radvanická sloj 0,9 - 2 16,2 0,5 

4. radvanická sloj 0,7 - 1,7 10,4 3 

5. radvanická sloj 0,4 - 0,6 neznámé neznámá 

Zdroj: hodnoty převzaty ze Závěrečná zprávy o ložisku VUD - Důl Kateřina (Spudil et al., 1995) 
 

  

Uhelné sloje radvanického souslojí jsou autochtonní. Uhlí je humitové povahy, matné 

páskované (popř. matné uhlí a páskované uhlí), často hojně prostoupené diaklázami (Spudil et 

al., 1995). Uhlí, které zde bylo těţeno nebylo valné kvality. Průměrné kvalitativní parametry 

dosahovaly hodnot (Pěšek et al., 2001):  

 

Wt
r 5,02 % (1,32 - 20,98)  

Ad 51,26 % (47,86 - 54,56)  

Qi
r  13,47 MJ/kg (12,66 - 15,01)  

Vdaf 32,59-36,16 %  

Sd 0,45 - 2,40 %, měrná sirnatost 0,37 - 1,48 g Sr/MJ  

 

Mikroskopicky převládaly v uhlí radvanického souslojí (Středa et al., 1972) macerály ze 

skupiny vitrinitu (60-65 %), především pakkolinit. Významný je i obsah inertinitu (hlavně ve 3. 

sloji), reprezentovaný především sklerotonitem, fuzinitem, semifuzinitem a mikrinitem (hlavně 

ve 3. sloji). Liptinit (exinit) je zastoupen sporinitem  a kutinitem a je nejhojnější ve 2. a 4. sloji. 

Hlavním problémem těţeného uhlí, byla jeho vysoká popelnatost, která i přes jinak dobré 

parametry uhlí znemoţňovala jeho koksovatelnost. Proto bylo uhlí pouţíváno jako palivo pro 

elektrárnu v Poříčí u Trutnova (hlavně po 2. sv. válce). 
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4.3 Historie těžby 

 

Historie těţby v Radvanickém revíru je výrazně mladšího data neţ je tomu v revíru 

Ţacléřském a Svatoňovickém. Za počátek významnější těţby lze povaţovat rok 1840. S  

intenzivní těţbou se začalo v období 2. světové války. Těţba pokračovala aţ do 90. let 20. 

století. Hlavní milníky v historii dolů jsou uvedeny v Tabulce 4.2 

 

Tabulka 4.2: Historie těžby na Radvanicku 

do r. 1840 území loţiska bylo rozděleno mezi několik panství, těţba zde nedosahovala větších rozměrů 

1855 báňské hejtmanství v Kutné Hoře zřizuje 3 samostatné revíry - ţacléřský, svatoňovický a radvanicko - 
vernéřovický (ve Verněřovicích se nacházely měděné doly) 

1855 - 1885 dochází k častým vzniků i rychlým zánikům dolovacích oblastí a měr, časté jsou také změny majitelů, roční 
těţba se pohybovala kolem 2000 t 

1885 s rostoucí industrializací roste poptávka po uhlí, rodina Völkelů zakládá doly ve Chvalči (Anna) a 
Radvanicích (Baltazar), mezi další zakladatele dolů patřily Fr. Pfeifferová a J. Rhezak 

1890 - 1907 důlní majetek v okolí Radvanic se soustřeďuje do rukou J. Rhezaka (ten později postupuje práva A. 
Dreschelovi) a rodiny Völkelů, v Radvanicích byla vybudována úpadní jáma Kateřina, řeší se problémy s 

konkurenceschopnosti vůči ostatním revírům (byly spojeny železniční tratí),roční těžba v této době je kolem 

5000 t 

1908 vybudování ţelezniční tratě, roční těţba dosahuje 6000 t ročně, důl vlastní Palme 

1909 - 1917 těţba na dole Kateřina klesá, naopak na dole Celestýn se zvyšuje 

1918 od Palmeho kupuje důl S. Wolf s podílníky blízkého okolí pod názvem Radvanické kamenouhelné těţařstvo 
se sídlem v Trutnově, důl ještě ten rok postihne havárie a zatopení 

1919 voda byla vyčerpána a důl elektrifikován a modernizován( instalace nového těţního stroje), těţba 
dosahovala 16 kt 

1920 těţba se na dole Kateřina nadále zvyšuje aţ na 40 kt, počet pracovníků je 250, na dole Celestýn (přešel do 
vlastnictví Mautnerových textilních závodů) se těţilo 10 kt ročně a pracovalo zde 150 dělníků, byl otevřen i 
důl Prokop ve Chvalči (7 kt ročně) 

1921 zastavení těţby na dole Prokop a Celestýn z důvodu odbytových potíţí 

1926 uzavření dolu Celestýn, Radvanické těţařstvo kupuje Celestýn a připojuje ho ke Kateřině 

1929 - 1937 z důvodu hosp. krize byla těţena pouze 4. sloj, odbytištěm se stala nově vybudovaná elektrárna v Poříčí u 
Trutnova, Od poloviny 30. let těţba narůstá 

1937 těţba vrcholí kvůli poptávce ze strany zbrojního průmyslu (70 kt) 

1938 po mnichovské dohodě prodává Radvanické kamenouhelné těţařstvo důl Kateřinu Západočeskému 
báňskému akciovému spolku (ZBAS) 

1941 majetek ZBAS byl arizován, začlenění do sféry SUBAG ( Sudetenländische Bergbau Aktien Gesellschaft), 
tato sféra patřila pod říšskou správu 

1943 - 1944 roční těţba na dole Kateřina dosahuje 95 kt 

1946 po znárodnění byl důl začleněn do národního podniku Východočeské uhelné doly (VUD), přejmenování na 
Důl Stachanov 

1948 počátek raţení nové větrné cesty v úseku Celestýn (dokončeno v r. 1952) 

1952 - 1957 důl je pod správou Jáchymovských dolů, probíhala zde těţba radioaktivních surovin, areál dolu prochází 
přestavbami (vyměnění těţního stroje, vybudování nových objektů, zrušení úpravny uhlí), údaje o těţbě 
nejsou známy 
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1957 - 1978 důl je opět pod správou VUD, dochází k nárůstu mnoţství těţby (za rok 1978 dosahovala hrubá těţba 337 
kt) 

1979 - 1980 stagnace těţby 

1981 - 1989 pokles těţby (viz tabulka 4.3) jehoţ důvodem byla špatná přístupnost 4. sloje, hloubení nové klencové těţní 
jámy (později označována jako Kateřina II) 

 
Zdroj : dle informací na internetových stránkách Palivového kombinátu Ústí a informací v Závěrečně 
zprávě o ložisku VUD - Důl Kateřina (Spudil et al., 1995). Podrobněji je těžba (především staršího data) 
popsána ve studii Bílka (1965). 

 

Po roce 1989 dochází k útlumu hornictví jako celku.Změny postihy i VUD a na jejich dolech se 

začalo s útlumovými programy (Kokeš - Pilc, 1995). Poté co byly v letech 1990 a 1992 

uzavřeny doly ve Svatoňovicích a Ţacléři, zůstal jediným činným dolem VUD právě Důl 

Kateřina v Radvanicích (přejmenován zpět ze jména Stachanov). Těţba na dole dosahovala v 

té době solidních parametrů (Tabulka 4.3) a dokonce pokračovalo modernizování dolu a 

výstavba nových objektů.  

 

Tabulka 4.3 : Vývoj množství těženého uhlí za posledních 14 let provozu Dolu Kateřina 

 

Zdroj: Závěrečná zpráva o ložisku VUD - Důl Kateřina, (Spudil et al. 1995) 
 

Brzký konec těţby však na sebe nenechal dlouho čekat. Hlavním problémem dolu byla vysoká 

popelnatost těţeného uhlí (viz předchozí kapitola), které ho předurčovalo pouze jako palivo ke 

spalování v tepelné elektrárně v Poříčí u Trutnova. Ta byla také jediným odběratelem zdejšího 

uhlí. Výběrové řízení pro dodávání uhlí do elektrárny v Poříčí vypsané ČEZ a.s., které 

proběhlo v roce 1993, bylo pro důl nepříznivé. Oproti navrhovanému odbytu 420kt ročně bylo 

rozhodnuto o dodávce pouhých 100kt ročně (Kokeš - Pilc, 1995). Takové podmínky byly pro 

důl nepřijatelné a k 1. 1. 1994 byl zahájen útlumový program vedoucí k ukončení těţby. 
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4.5 Následky těžby 

 

Následky těţby na Radvanicku patří mezi typické zástupce doprovázející těţbu černého uhlí. 

Krajina je poseta haldami a haldičkami, v místech ústí bývalých důlních děl na povrch jsou 

patrné sníţeniny. V centrech jednotlivých areálů se nacházejí stará důlní zařízení a důlní 

budovy, které dnes slouţí jiným účelům. Hlavními problémy následků těţby byl především 

vývěr důlní vody a hořící odval areálu Kateřina I. 

 

Důl Kateřina vyuţíval do ukončení těţby 3 povrchové areály (internetové stránky Palivového 

kombinátu Ústí, www.pku.cz): 

 

Areál závodu Kateřina I – většina objektů podlehla demolici, součástí areálu je rozsáhlý odval, 

o kterém je pojednáno v samostatné části. 

 

Areál závodu Kateřina II – po zlikvidování části objektů byly zbývající objekty a části areálu 

převedeny na obec  Radvanice . Pro areál byl vybudován nový zdroj vody (pomocná čerpací 

stanice z obecního vodovodu). 

 

Areál Dolu Celestýn - po demolici nepotřebných objektů byl upraven pro potřeby Policie ČR, 

které byl předán. 

 

4.5.1 Pozůstatky po těžbě v krajině 

 

Zasaţení krajiny okolí Radvanic hornickou činností, především těţbou slojí, není 

vzhledem k rozsahu dolového pole velké. Těsně před ukončením dobývání byla poklesem 

postiţena část starých Radvanic, a v roce 1991 byl ve východní části obce Chvaleč 

zaznamenán propad jedné šachtice (Spudil et al., 1995). Negativní vliv těţby se tedy promítal 

hlavně v emisích z hořícího odvalu a ve vypouštění důlních vod. Odval Dolu Kateřina I leţící 

v těsné blízkosti obce je i po rekultivaci dominantou Radvanic. O problematice odvalu jako 

hlavní environmentální zátěţi oblasti, pojednává samostatná kapitola. O dalších reliktech 

těţby v oblasti Radvanic však pojednávají následující odstavce této kapitoly. Přehledně je 

pozice těchto důlních děl zpracována v mapce (Příloha D). 

Na severovýchod od obce se nachází druhá těţební oblast zkoumaného revíru, kterou 
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je areál dolu Celestýn. Odval tohoto dolu je druhým největším reliktem po těţbě. Areál je v 

současné době pod správou Policie ČR. Do oploceného areálu platí zákaz vstupu, tudíţ mi 

podrobnější průzkum lokality nebyl umoţněn. 

Směrem na jihovýchod od rekultivované haldy je lesní oblast se zbytky starých 

opuštěných důlních děl. Patrné jsou zde sníţeniny, ale také několik menších haldiček. Dobře 

patrné je zde zavalené ústí štoly Jan. Jako paleontologická lokalita je oblast nevýznamná, 

neboť většina hald je jiţ zarostlá a pokrytá velkou vrstvou substrátu. 

 Mezi Radvanicemi a areálem dolu Celestýn se nacházejí další dvě místa na kterých 

jsou dobře patrné relikty těţby. Prvním z nich je ústí štoly Hedvika a úpadní Celestýn I. Obě 

důlní díla jsou zavalená a označená značkami báňské záchranné sluţby Odolov. Při bliţším 

průzkumu lze odhalit, ţe se zde v zemi nachází mnoţství děr, které odhalují podzemní 

prostory. V budoucnu je moţné, ţe zde dojde k propadům zeminy. Druhým místem je oblast 

štoly Effler, kde se těsně vedle komunikace nachází zvětralá uhelná halda, která výrazně 

vystupuje nad okolní krajinu. Na tomto odvalu lze dosud nalézt paleontologické vzorky. 

 Podstatná část těchto bývalých důlních děl je zajištěna a monitorována Báňskou 

záchrannou sluţbou Odolov (http://www.bzs.cz/), která k nim umístila tabulky s popisky. 

 

Obrázek 4.2 : Haldička nacházející v blízkosti ústí štoly Hedvika 

 

 

Po ukončení dolování v oblasti Radvanicka vyvstala otázka, jestli podzemní důlní prostory 

pouţít jako prostory pro ukládání odpadového materiálu, především formou samotuhnoucí 

neroztavitelné základky (Vácha, 1995). Na toto téma bylo zpracováno několik studií např. 

„Ekologické aspekty vyuţití důlního díla Kateřina“ (Hošek- Vrba, 1994). Z jejich závěru 

vyplývá, ţe vybudovat efektivní základkové hospodářství pro kterýkoli systém ukládání by bylo 
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nereálné, poněvadţ výsledný efekt s ohledem na provoz dolu by byl negativní. Proti ukládání 

vystoupily i orgány ochrany ţivotního prostředí a správa CHKO Broumovsko. 

 

4.5.2 Důlní vody 

 

Během dobývání nevznikaly nějaké zásadní problémy ve vztahu hornická činnost versus ztráty 

vody z vodních zdrojů (Vácha, 1995). Pokud se nějaké vyskytly, byly úspěšně vyřešeny. V 

období plného provozu dolu byly vody čerpány systémem čerpacích stanic a vypouštěny 

většinou do Jíveckého potoka (Kateřina I) nebo do povodí Petříkovického potoka (Kateřina II, 

Celestýn) (Vácha, 1995). Volné vypouštění vod však znamenalo zátěţ pro okolí, neboť vody 

byly mineralizované. Po ukončení provozu dolu se začaly dolovací prostory pozvolna zatápět. 

Důleţitou součástí sanace bylo vybudování čističky důlních vod, která se nachází pod 

odvalem na levém břehu toku Jívky. O její stavbě roku 1996, kromě plánované sanace, 

rozhodla také zvýšená hladina důlních vod zatopeného dolu. Hrozilo zde nebezpečí, ţe voda 

bude nekontrolovatelně vytékat na povrch ( to se nakonec v budoucnu několikrát potvrdilo, 

kdyţ byla čistička na nějaký čas mimo provoz). Důlní voda se začala čerpat na podzim roku 

1996 a byla čerpána ze 2 (později ze 3) vrtů (Němec - Schagerer, 2006). Hlavním úkolem 

čističky bylo sniţování obsahu ţeleza a manganu ve vodě, druhý stupeň provozu čističky bylo 

sniţování obsahu síranů. Druhý stupeň se však vzhledem k velkým provozním nákladům po 

většinu času nepouţíval. Pro vypouštění vod byly stanoveny limity, které se v průběhu doby 

několikrát měnily. Poslední platné rozhodnutí o podmínkách vypouštění zdejších důlních vod 

do povrchových ukazuje následující limity (Tabulka 4.4). 

 

Tabulka 4.4: Limity pro vypouštění důlních vod 

  

 Zdroj : Aktualizace závěrečné zprávy o ložisku VUD - důl Kateřina,Němec J.- Schagerer M. (2006) 
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5. Problematika hořících odvalů 

 

Mezi nejvýznamnější zásahy do krajiny, vznikající během hlubinné těţby černého uhlí, patří 

deponie hlušiny ve formě odvalů (hald) (Obrázek 5.1). Jedná o tělesa velkých rozměrů 

sloţená ze směsi hornin doprovázejících uhelné sloje. Sloţení záleţí na mnoha faktorech, 

zejména pak na litologii uhlonosného komplexu, charakteru těţených slojí a způsobu jejich 

dobývání a také na následné úpravě uhlí. K odpadům z těţby lze přiřadit i flotační a uhelné 

kaly ukládané v sedimentačních nádrţích. V popisované lokalitě Radvanice se z hlediska 

sloţení hald zpravidla jedná o různé poměry slepenců, pískovců, prachovců a jílů 

permokarbonského stáří. Nedílnou součástí hald jsou také zbytky uhlí, které neprošly tříděním. 

 

Obrázek 5.1 : Uhelné ložisko – vývoj ložiska od zahájení těžby do doznění vlivu hornické činnosti 

 

 

Zdroj :Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí, Martinec et al. (2006) 
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„Obecně jsou odvaly vnímány dvouznačně, jednak jako výrazný estetický prvek vyčleňující se 

z okolního reliéfu a jistým způsobem ozvláštňující krajinu, jednak jako fenomén s negativním 

environmentálním vlivem“ (Gazdová - Jelínek, 2009). Zpočátku byly haldy ponechávány bez 

jakéhokoli vnějšího zásahu samovolné sukcesi. Trendem poslední doby jsou však rekultivace, 

které se snaţí začlenit staré odvaly co nejvíce do okolní krajiny a přírody. Kaţdý odval je svým 

způsobem unikátní. Jeho unikátnost se týká nejen petrografického a chemického sloţení, ale 

roli zde hrají i další faktory, vesměs fyzikálního charakteru, jako je velikost odvalu, způsob 

vrstvení hlušiny, míra homogenity, jednotlivé rozloţení hornin v odvalu, klimatické podmínky 

oblasti, vodní reţim odvalu, propustnost pro plyny apod. 

 Z hlediska vlivů odvalů na okolní prostředí zůstávají nejzávaţnějším a přetrvávajícím 

problémem především tepelně aktivní odvaly hlušin, coţ je i případ studované oblasti 

Radvanic u Trutnova. 

 Pro lepší představu vývoje takového odvalu v čase následuje popis chování deponie, 

rozdělený na 5 etap (Tabulka 5.1) (Martinec et al., 2006). 

 

Tabulka 5.1: Vývoj chování odvalu v krajině po ukončení těžby 

etapy charakter odvalu 

A 
čerstvá horninová hlušina bez vlivu biologických a atmosférických 

vlivů 

B 

hlušiny s nastartovaným mechanickým rozpadem, s rozvíjející se 

nízkoteplotní oxidací uhelné hmoty a uhlí a biologickou oxidací pyritu 

v horninách 

C 

hlušiny s nastartovanou samovolnou oxidací iniciující pokročilý zápar 

nebo samovznícení zbytků uhlí v hlušinách, vznik otevřeného nebo 

skrytého poţáru spojeného s hořením uhlí a výpalem uhelné hmoty 

v horninách  

    D konec vrcholného stádia poţáru, vyčerpání uhlíkatých látek v odvalu 

E 
vychladlý a vyhořený odval s tepelně přeměněnými horninami 

zbavenými uhlíkatých látek, sirníků a karbonátů, vytvořeny nové 

sekundární minerály 

Zdroj: Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí, Martinec et al. (2006) 

 

Problém samovolného vznícení uhelné hmoty postihuje doly po celém světě. Nejvíce bývají 

tímto problémem postiţeny státy, které těţí velké mnoţství uhlí. Jedná se především o Čínu, 

USA, Jiţní Afriku, Rusko a Indonésii, jak uvádí Stracher et al. (2004). Poţáry mohou 

postihovat jakékoli systémy obsahující uhelnou hmotu, tzn. jak uhelné sloje, tak i zmiňované 
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odvaly. Mezivládní panel pro změnu globálního klimatu (IPCC) označil samovolné vzněcování 

uhlí jako potencionální zdroj skleníkových plynů. Z výzkumů z oblastí postiţených těmito 

poţáry v JAR také  vyplynulo, ţe proces samovolného vzněcování uhlí má i potencionální vliv 

na zdraví zaměstnanců dolů a občany ţijící v přilehlých osadách (Denis et al., 2007). Jako 

důvod jsou uváděny vysoké koncentrace zdraví nebezpečných sloučenin. Výzkumy v Číně 

potvrdily, ţe se z hořících odvalů, obsahujících vytěţenou hlušinu a zbytky uhlí, uvolňují 

nebezpečné stopové prvky, jak popisuje například Zhao et al. (2008). 

Proces samovzněcování uhlí zůstává i v dnešní době ne zcela objasněn. Celosvětově 

probíhá jeho intenzivní výzkum. Při řešeních tohoto environmetálního problému na 

jednotlivých lokalitách se poté uplatňují jak teoretické, tak i praktické znalosti nastřádané z 

hornické praxe po celém světě. Samovznícení uhlí je ovlivňováno souborem chemických, 

fyzikálních a geologických činitelů, uplatňují se však i mikrobiální pochody. Jako celek je tento 

proces interpretován zatím jen na empirickém základě. Samotný počátek zahoření uhelné 

hmoty je pak výsledkem chemických a fyzikálních pochodů za specifických termodynamických 

podmínek, které vedou ke zvýšení teploty v systému aţ k bodu jeho zápalu (Osner et al., 

2002). 

Hlavním zdrojem tepla, které je potřebné ke vzniku poţáru, je rozklad fosilní organické 

hmoty a jeho několikastupňová oxidace, která probíhá v důsledku interakce uhelné hmoty se 

vzdušným kyslíkem. Mechanický rozpad  organické hmoty zvyšuje reakční povrch na kterém 

následná oxidace probíhá. Důleţitou roli zde hrají další vlastnosti systému jakými jsou 

pórovitost haldy, klimatické podmínky, velikost a geometrický tvar systému. Podmínky pro 

samovzněcování uhlí v odvalech jsou jiné neţ v důlním prostředí. Uhlí je obklopené hlušinou, 

která má odlišné tepelně izolační účinky a svou vlhkostí udrţuje obsah vody v uhlí na jiné 

úrovni neţ má v dole (Osner et al., 2002). Klíčovou roli zde hraje také nestejnorodost 

haldového materiálů, která umoţňuje průtahy plynů a přítomnost tzv. komínového efektu, který 

odvádí zplodiny vzniklé při oxidaci. Největší propustnost pro plyny mají haldy sypané, coţ jsou 

většinou kuţelovité útvary, tvořené sypanou hlušinou na základě gravitačního pohybu. 

Aby vůbec oxidace proběhla a systém tak mohl přejít z jednoho rovnováţného stavu do 

druhého je mu třeba dodat určité mnoţství potřebné energie, kterou se vyvede ze stávajícího 

rovnováţného stavu. Jednotlivé stavy systému jsou mezi sebou odděleny energetickými 

bariérami představujícími minimální objem energie, kterou je nutno vynaloţit, aby se přechod 

uskutečnil. Jedná se o tzv. energii aktivační (Osner et al., 2002). Aby se proces oxidace vůbec 

nastartoval, je potřeba dodat minimální energii na překonání první bariéry, jedná se o tzv. 
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energii iniciační. Ta je v uhelné oxidaci na odvalech představována především slunečním 

zářením, adsorpcí vodní páry, oxidací síry, chemickou energii ionizovaného kyslíku a 

mechanickou energií akumulovanou v uhlí při jeho praskání (Osner et al., 2002). 

 Největší mnoţství tepla se uvolňuje při oxidaci nenasycených organických látek na 

sloučeniny typu huminových kyselin (Tvrdý et al., 1999). Proces je urychlován dalšími 

exotermními reakcemi, především oxidací pyritu a ostatních ţelezných kyzů. Mezi příklady 

reakcí, které nastávají hlavně v etapách A a B (Tabulka 5.1) patří kupříkladu reakce 

(Komnitsas et al., 2001): 

 

2FeS2(s) + 7O2(aq) + 2H2O → 2Fe2+ + 4H+ + 4SO4-     (1)  

4Fe2+  + 702(aq) + 4H+ →  4Fe3+ + 2H20       (2) 

FeS2(s) + 14Fe3+  + 8H20 → 15Fe2+ +2S04 - + 16H+     (3) 

Fe3+  + 3H20 → Fe(0H)3(s) + 3H+     (4) 

Fe3+  + S02-
4  + 7H20  → Fe(0H)S04(s) + H+   (5) 

Fe3+  + 2S02-
4 + 7H20  → (H30)Fe3(S04)2(0H)6(s)+5H+   (6) 

CaC03(s) + 2H+→Ca2+  + H20 + C02   (pH<6.4)      (7) 

Ca2+  + S04- + 2H20 → CaS04 * 2H20(s)    (8) 

 

Zpočátku se jedná o oxidaci nízkoteplotní. Reakce 1 a 2 popisuje oxidaci síry a ţeleza 

kyslíkem, této reakce se také mohou účastnit síru a ţelezo oxidující bakterie, jako je 

kupříkladu Thiobacillus Ferooxidans (Sajwan et al, 2006). Reakce 3 ukazuje oxidaci pyritu 

trojmocným ţelezem vzniklým v reakci 2, tato reakce probíhá výrazně rychleji neţ oxidace 

kyslíkem. Jak je vidět z rovnic, průběh oxidace je do jisté míry řízen vodíkovými ionty H+ 

(zdrojem je H2SO4). Na koncentraci vodíkových iontů má vliv místní neutralizační kapacita 

prostředí, která je představována především karbonáty (Martinec et al., 2006), viz reakce 7.  

Pokud daná hlušina obsahuje malé mnoţství karbonátů, které by neutralizovaly vznikající 

kyseliny, stává se prostředí velmi kyselým a hrozí kontaminace okolí oxidačními produkty. 

Typický minerál a zároveň indikátor takovýchto kyselých prostředí je jarosit (Martinec et al., 

2006). 

 Významnou roli hraje vlhkost prostředí - molekuly vody se účastní reakce mezi 

kyslíkem a uhlím a tím urychlují oxidaci. Není-li uvolňovaná energie průběţně odstraňována, 

probíhá za teplot do 160°C desorpce plynů z uhlí, při teplotách vyšších vznikají oxidické 
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komplexy a při více neţ 300°C dochází k hoření (Tvrdý et al., 1999). V tabulce 5.1 je hoření 

představováno etapami C a D. Nejprve dochází k zahoření úlomků uhlí, později se poţár 

rozšíří i na horniny, které obsahují i menší mnoţství uhelné hmoty. V redukčním prostředí 

dochází k tzv. karbonizaci uhlí, při teplotách nad 1000°C  k vysokoteplotní karbonizaci, tzn. 

přeměny uhlí na koks (Tvrdý et al., 1999). Jak při hoření, tak při karbonizaci unikají do 

okolního prostředí různorodé plyny, které postupně prostupují odvalem vzhůru, a dostávají se i 

do okolního prostředí. Řada z nich tak zatěţuje ţivotní prostředí. Jedná se především o 

CO2,H20,CO,NOx,SOx,NH4, koksový plyn poté obsahuje navíc CH4,H2S, HCN a další 

sloučeniny. Plynné produkty karbonizace uhlí stoupají vzhůru materiálem odvalu a můţe dojít 

k jejich vznícení. Poměrně mělko pod povrchem haldy tak vznikají „ohniska" s velmi vysokými 

teplotami, a to i tam, kde uhelná substance tvoří jen nepodstatnou část haldového materiálu 

(Tvrdý et al., 1999). 

 Při vysokých teplotách, které v nitru hořících odvalů panují, dochází k výraznému 

zjednodušení látkového sloţení uloţeného materiálu. Z bezvodých i vodnatých silikátů, oxidů, 

hydroxidů, karbonátů, sulfátů, sulfidů i organických látek původních hornin vznikají bezvodé 

silikáty a oxidy (cordierit, mullit, tridymit, korund, hematit atp.) (Sejkora et al., 1999). Etapu E 

(Tabulka 5.1) představuje uţ vychladlý, přeměněný odval, který se z velké části skládá z 

minerálů tvořících komplexy porcelanitů. Dlouhodobým působením exogenních činitelů se 

mnohé minerály rozpouštějí a mohou kontaminovat vody nacházející se v okolí odvalu 

(Martinec et al., 2006). 

 V době termické aktivity představuje odval unikátní prostředí. Pozoruhodná je jeho 

heterogenita co se týče jednotlivých prostředí. Ohniska hoření nejsou v odvalu rozloţena 

rovnoměrně, tudíţ je teplota v jednotlivých částech různá. Uvolňující se plyny, procházející 

jednotlivými částmi haldy různě reagují s jejím materiálem či se přímo vysráţení na jejím 

povrchu. Uplatňuje se přitom velké mnoţství fyzikálně-chemických procesů jako např. 

sublimace, krystalizace z tavenin, chemické reakce na fázových rozhraních (oxidace, 

hydratace, dehydratace, sulfatizace) atp. (Tvrdý et al., 1999). Tyto procesy často dávají za 

vznik velké škále sekundárních minerálů, z nichţ některé jsou unikátní. Na druhou stranu jsou 

často tvořeny řadou toxických prvků a jsou tak rizikové k ţivotnímu prostředí, obzvláště ty 

nestálé a dobře rozpustné. 

 Výzkum fenoménu samovolného vznícení uhelné hmoty neustále probíhá po celém 

světě. Drtivá většina autorů prací zabývajících se tímto fenoménem se shoduje, ţe je potřeba 

se této problematice nadále věnovat abychom porozuměli všem faktorům, které zahoření uhlí 
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ovlivňují (Quintero  et al., 2009). Účinnou prevencí zahoření uhelné hmoty, jak vyplývá ze 

všech teoretických poznatků, je omezování přístupu kyslíku k uhelné hmotě a zejména pak 

účinné intenzivní rozptylování uvolňovaného reakčního tepla jiţ od samého počátku vzniku 

oxidační reakce uhelné hmoty. (Osner et al., 2002). Aby se do budoucna zamezilo uhelným 

poţárům, je nutné změnit hospodářství dolu a zahrnout do něho prevenci tohoto jevu. 

Problémem však zde zůstává značná finanční a časová náročnost. Důleţité je také včasné 

podchycení termicky aktivního odvalu, např. pomocí infračervené vize (Rosema et al., 2001), 

které pak výrazně usnadní jeho likvidaci. 

 

5.1 Odval Dolu Kateřina 

 

Nejvýznamnějším reliktem těţby uhlí v oblasti Radvanicka, jak z hlediska rozsáhlosti, tak z 

hlediska ovlivnění ţivotního prostředí, je odval Dolu Kateřina I. Odval se nachází v 

jihovýchodním cípu obce Radvanice (Příloha D). Ukládání hlušiny zde probíhalo po dobu více 

neţ 100 let. Během tohoto období celkový objem haldy dosáhl objemu 2,33 mil. m3  hornin 

(Němec - Schagerer, 2006). Na konci 60. let se začal odval z důvodu nadměrné oxidace 

hmoty zahřívat a pozdějších letech naplno propukl poţár. Roku 1979 se situace zhoršila 

natolik, ţe se začalo uvaţovat o způsobech, jak vzniklý poţár eliminovat. Jak je patrné 

(Příloha D), leţí odval v těsné blízkosti obce a exhalace plynů z hořící haldy obtěţovala zdejší 

obyvatele a dokonce i provoz samotného dolu. Důvody vzniku poţáru se uvádějí zpravidla dva 

(Němec, 2006): 

 

a) Jako první se jeví nedostatečné třídění odpadu, který se odváţel na haldu. V minulosti totiţ 

v dole Kateřina chyběla úpravna uhlí a uhlí na expedici se třídilo v třídírně. Na odval se tak 

dostávalo velké procento uhelné hmoty, která měla za následek zahoření odvalu. 

 

b) Druhý důvod, který přispěl ke vzniku poţáru, byl charakter těţby v letech 1952-1957. V této 

době důl vlastnily Jáchymovské doly, které zde těţily radioaktivní surovinu. Na haldu se tak 

dostával veškerý materiál kromě těţené rudy, tedy i uhlí. 

 

První pokusy o zlepšení situace na odvalu se zaměřovaly na jednotlivá ohniska poţáru. V roce 

1979 se jednalo o přímé injektáţe bentonitové suspenze do předem zhotovených vrtů (Osner 

et al., 2002). Ty na některých místech situaci dočasně mírně zlepšily, celkové řešení problému 
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však nepřinesly (Němec, 2006). V červnu roku 1980 bylo rozhodnuto o odtěţování zapařených 

ohnisek, chlazení vodou a následné přemísťování na okraje odvalu (Osner et al., 2002). 

Výsledky však byly i nadále neuspokojivé, v roce 1981 je situace dokonce zhoršila. Vedení 

dolu se proto obrátilo na Vědeckovýzkumný uhelný ústav Ostrava, který navrhl přetvarování 

tělesa odvalu do lavic a jejich utěsnění vrstvou popílku (Osner et al., 2002). Různé směsi 

popílků se v podobných situacích vyuţívají často, neboť popílek má zde funkci izolace a je 

známý svojí nepropustností pro plyny, především pak zamezuje přístupu kyslíku, jak popisuje 

kupříkladu Twardowska in Sajwan et al. (1999). Poţár se však v průběhu dalších let šířil i 

nadále a zasáhl i do oblasti, kde se nacházely některé provozní budovy. Poţár mezi budovami 

byl likvidován etapovou injektáţí. V prvé řadě se jednalo o zchlazování hydroxidem vápenatým 

(vytvoří na povrchu hořlavých látek ve vodě ochrannou vrstvu, která zamezuje jejich reakci 

s kyslíkem), zaplnění volných prostor inertní směsí a nakonec potlačení chemické oxidace 

roztokem chloridu vápenatého s jemně mletým jílem (Osner et al., 2002). Poţár mezi 

budovami se podařilo uhasit, avšak aplikace podobného postupu ve druhé polovině 80. let na 

celý odval byla neúspěšná. Těţba na dole Kateřina byla ukončena roku 1994. Problém 

hořícího odvalu dolu však stále nebyl vyřešen. 

 

5.1.1 Mineralogie odvalu 

 

Od počátku zahoření haldy i během její sanace se objevila na odvalu řada sekundárních 

minerálních fází. Permokarbonské sedimenty vnitrosudetské pánve se vyznačují neobyčejnou 

geochemickou pestrostí a to se projevilo v bohatosti vznikajících fází, které jsou mnohdy 

unikátní (Sejkora, 1999). Jejich studiem během sanace se zabývala řada autorů, v prvé řadě 

Sejkora - Tvrdý (1999, 2000). 
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Tabulka 5.2: Výskyt jednotlivých sekundárních minerálů na odvalu Dolu Kateřina 

 

Zdroj: Hořící uhelné haldy a redepozice toxických látek při samovolném termickém rozkladu uhelné 
hmoty. EKO 10, Tvrdý - Sejkora, (1999) 
 

 

Řada uvedených minerálů je pro ţivotní prostředí velmi toxická, často jsou i minerály značně 

nestálé a mohou se tak snadno rozpouštět a kontaminovat okolí odvalu. Studium jejich 

fázového a především látkového sloţení přináší důleţité informace o probíhajících procesech i 

o obsahu škodlivin v celém objemu haldoviny (Tvrdý et. al, 1999). 

 

5.1.2 Konečná sanace odvalu 

 

Po uzavření dolu v roce 1994 se začalo hledat nejvhodnější komplexní řešení, jak problém 

hořícího odvalu definitivně vyřešit. Byl vybrán specifický postup, který vypracovala firma 

Energie Kladno, a.s. ve spolupráci s Technickou univerzitou VŠB v Ostravě. Jednalo se o 

postupné rozebrání  odvalu, jehoţ materiál byl zchlazen a přemístěn do předem připravených 

izolujících kazet. Firma Energie Kladno, a.s. uzavřela smlouvu se státním podnikem 

Východočeské uhelné doly a od roku 1995 začaly přípravné práce, které spočívaly v 

pozemkových úpravách, průzkumu podloţí, vybudování čističky důlních vod a likvidace 

přebytečných objektů bránících v sanačních pracích (Němec, 2006). V roce 1997 byl 

vypracován první model rozloţení teplot v odvalu, který se v dalších dvou letech aktualizoval. 

Na základě tohoto modelu byla hmota odvalu rozdělena na 3 oblasti vyznačující se následující 

charakteristikou (Schagerer, 2000): 
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a) oblast do 30°C - studený odval, který je po rozebrání moţno ihned ukládat 

  

b) oblast od 30°C - 80°C - teplý odval, který je moţno rozebírat ale nutno chladit před 

uloţením  

 

c) oblast nad 80°C - horký odval, který nelze přímo rozebírat a je nutné jej nejprve 

zchladit na teplotu pod 80°C 

 

Studený materiál byl odtěţován v řezech aţ na samotné podloţí, teplý materiál byl odtěţován 

v řezech horizontálním shrnováním (Schagerer, 2000). Během odtěţovaní odvalu bylo nutné 

zajistit způsob zchlazování. Zchlazování teplých částí odvalu probíhalo důlní vodou a to 

pomocí plošného zkrápění, vyuţívajícího gravitačního vsakování, a také pomocí mělkých 

zchlazovacích vrtů (Schagerer, 2000). Při tomto postupu bylo nutné dbát na řadu 

bezpečnostních opatření. Obzvláště práce s horkými částmi odvalu byla komplikovaná. Bylo 

nutno provést řadu geofyzikálních měření přibliţujících geofyzikální anomálie odvalu, dále se 

při těţbě uvolňovala řada nebezpečných polutantů jako jsou plyny, radioaktivní materiál a 

prach, které byly průběţně monitorovány (Němec, 2006).  

  Mezi další důleţité prvky projektu patřilo pečlivé vybudování základové spáry, na 

kterou se odtěţený a zchlazený materiál postupně vrstvil. Spára musela splňovat řadu kritérií, 

a to kompletní skrývku zemin aţ na kvartérní podloţí, vyspádování, poloţení spodní drenáţe, 

vybudování odvodňovacího systému v podobě obvodových koryt a vytvoření jílovité izolační 

vrstvy (Schagerer, 2000). Na takto připravený podklad se mohly začít ukládat kazety 

zchlazeného a vytříděného materiálu (kusy haldoviny přesahující velikost 400 mm procházely 

drtičkou). 

 Cílem kazetového systému bylo rozdělit haldový materiál do menších celků odolnějších 

proti zahoření a zároveň ho izolovat proti pronikání vlivů zvenčí, především vody a vzduchu. 

Maximální objem haldoviny v jednotlivých kazetách byl stanoven do hranice 100m3, výška 

jednotlivých kazet nepřesáhla 7m a konečné sklony svahů byly stanoveny na 1:3 (Němec, 

2006). Jednotlivé  kazety se pak skládaly z několika konstrukčních prvků, které jsou 

charakterizovány v následujícím přehledu (Schagerer, 2000): 
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a) hráze kazet - tvořeny nehořlavým materiálem kvartérních zemin o max. mocnosti 50 

cm a výšce 7 m (Obrázek 5.2) 

  

b) drenáţní a filtrační vrstvy - jedná se o bazální plošný drén o mocnosti 0, 4 m, horní 

plošnou drenáţ o mocnosti 0,3 m, ochrannou vrstvu, vsakovací a zpomalovací vrstvu a 

hrázku  

  

c) ochrané vrstvy - tvořené přetříděným materiálem odvalu, pouţité jako svrchní 

ochranná vrstva jílového těsnění a ochranné vrstvy Tatrabentu 

  

d) minerální jílové těsnění - jedná se o těsnění dna kazet a horní uzavírací těsnící vrstvy, 

obě části budou tvořeny 2 vrstvami jílu o mocnosti 25 cm 

  

e) umělé těsnění Tatrabent - jedná se o vnitřní dělící těsnění kazet a bloků kazet a pro  

utěsnění vnějších svahů nové deponie, je poloţen mezi dvěma ochrannými vrstvami  

  

f) deponát kazety - haldovina uloţená v kazetě 

  

g) vnitřní drenáţ kazety - systém ocelových trub, který měl za úkol odvodnit jednotlivé 

kazety, nyní zapečetěn 

 

h) uzavírací vrstvy přeloţené deponie (Obrázek 5.2) 
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Obrázek 5.2 : Výřez z modelového schématu uspořádání kazet 

 

Legenda obrázku: 

1. Jílové těsnění 

2. Ochranná vrstva těsnících prvků (nevyhořelý materiál - pouze uvnitř kazetového systému) 

3. Ochranná vrstva těsnících prvků ( výhradně nehořlavý materiál) 

4. Bazální drenážní vrstva (pouze v podloží kazetového systému) 

5. Protierozní vrstva, resp. hrubá spodní část protimrazové vrstvy (výhradně nehořlavý materiál) 

6. Protimrazová vrstva, resp. krycí vrstva 

7. Rekultivační (zúrodnitelná vrstva) 

 

Zdroj: Technické podmínky sanace hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách, Energie 

Kladno a.s. 

 

Celkem bylo vytvořeno 17 kazet. Z hlediska pouţitých prvků je neobvyklé pouţití umělého 

těsnění Tatrabent. Jedná se o typ těsnícího materiálu, který se skládá ze dvou geotextilních 

vrstev. Mezi nimi je vázaná vrstva směsi aktivovaného bentonitu a zeolitu, která svými 

vlastnostmi brání propustnosti (http://www.tatrabent.com/). 
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 Další fáze rekultivace byla zaměřena na povrchové úpravy odvalu. Jednalo se 

především o systém hrází a koryt, které byly napojeny na odvodňovací příkopy. Ty vedou do 

sedimentační nádrţe nacházející se pod odvalem. Úkolem nádrţe je zamezení splachu vody z 

odvalu přímo do potoka Jívky, který teče pod ním. Součástí sanace byla také revitalizace toku 

Jívky. Koryto bylo upraveno a svedeno poţadovaným směrem. Po dokončení výstavby kazet 

byla na odval navezena rekultivační zemina (částečně bylo pouţito ornice která se shrnula z 

podloţí během stavby základové spáry). Odval byl oset travní směsí a částečně také keři a 

stromky. Celková plocha sanovaného odvalu činí 22 ha. 

 Celá sanace odvalu probíhala pod dohledem komise nezávislých expertů, vytvořené z 

podnětu MPO, která posuzovala a hodnotila sanační práce. K posouzení byli přizváni i 

zástupci orgánu ţivotního prostředí, obecní samosprávy, báňské správy a jiní (Němec - 

Schagerer, 2006). Z hlediska ţivotního prostředí byl důleţitý monitoring šíření škodlivin do 

jejího okolí. Sledováním stavu znečištění po celou dobu sanace se zabýval Malec a Kafka 

(1998-2004). Průzkum probíhal systémem odběru půdních vzorků a potočních vzorků Jívky s 

ročními intervaly. Vzorky byly kaţdý rok zpracovány a vyhodnoceny. Jednotlivé zkoumané 

prvky a jejich nadlimitní koncentrace oproti pozadí v etapách měření jsou zachyceny v tabulce 

5.3 (Malec – Kafka, 2004). 

 

Tabulka 5.3 : Překročené koncentrace ve vzorkách oproti pozadí 

 

Zdroj:Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO 

Brooumovsko v průběhu sanace hořící haldy Dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 2004 a shrnutí),Malec 

– Kafka (2004) 

 

Co se týče rozmístění jednotlivých odběrových lokalit, které dlouhodobě vykazují nejvyšší 

stupeň kontaminace lze usoudit, ţe nejzatíţenější se jevily terénní deprese ve střední a 
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severovýchodní části Radvanic, při západním a jiţním úpatí haldy a v údolí Jívky jihovýchodně 

od (Malec – Kafka, 2004). Hlavními kontaminanty půdy v roce 2004 zůstávaly Pb a Cd, 

koncentrace As se jevila méně závaţná, jak vyplývá z tabulky výše. Nadlimitní obsahy U byly 

jen na omezených plochách. Celkově lze říci, ţe sanace měla na ţivotní prostředí příznivý vliv 

a stav se pomalu zlepšuje, i kdyţ s výkyvy a přestávkami (Malec – Kafka, 2004). 

 Co se týče sedimentů potoka Jívky, je kontaminace největší pod haldou a lze ji 

charakterizovat jako střední aţ silnou a pod odkalištěm jako velmi silnou. Koncentrace prvků 

však kulminovaly v letech 2000-2002, z čehoţ také vyplývá, ţe sanace měla pozitivní vliv na 

ţivotní prostředí (Malec – Kafka, 2004). 

 

5.1.3 Konečná biologická rekultivace 

 

Otázka konečné biologické rekultivace odvalu Kateřina je stále v řešení. Palivový kombinát 

Ústí nad Labem vypsal veřejnou zakázku, která se zabývá problematikou konečné rekultivace. 

Podání nabídek jednotlivých zájemců bylo ukončeno 27. 4. 2010. Zadávací lhůta dle časového 

údaje v zakázce končí 31. 5. 2010. Předmět plnění zakázky se skládá ze dvou částí (viz 

Konečná biologická rekultivace DKA I Radvanice, Palivový kombinát Ústí nad Labem, 2009): 

a) technická rekultivace a vodohospodářská technická opatření, b) biologická rekultivace - 

výsadba sazenic a péče o ně. 

 

ad a) Jedná se především o vybudování záchytného protierozního kanálu lichoběţníkového 

průřezu, který bude umístěn ve svahu nad nynějším fotbalovým hřištěm. Dále zakázka počítá 

s vybudováním podzemního potrubí vedoucího k čističce odpadních vod a nakonec vytvoření 

několika zemních valů, které budou mít za účel větší začlenění odvalu do okolní krajiny a 

budou plnit funkci zelení osázených mezí.  

 

ad b) Podstatou je výběr vhodných dřevin, kterými bude halda osázena. Halda je v zakázce 

rozdělena do několika sektorů, které se mezi sebou liší a budou tak osázeny specifickými 

dřevinami. Důleţité je dbát na to, aby se v místech s menší vrstvou půdy nevysazovaly 

hluboko kořenící stromy, které by mohly narušit izolaci jednotlivých kazet. Systém výsadby 

zpravidla vychází z fytocenologického systému jako podkladu ke stanovení skladby dřevin při 

krajinném plánování, jehoţ autorem je Dostálek (1997) a který zajišťuje ekologickou 

rovnováhu. Dále se osázení řídí lesnickou typologií. V sektoru, který tvoří okolí sportoviště, se 
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plánuje lesopark. Osázení keři se plánuje převáţně na okrajích sektorů (přechod sanované 

krajiny do okolní krajiny). Součástí zakázky je i následná pětiletá péče o vysázené dřeviny 

včetně zemědělských úprav. 

(Informace převzaty z Konečná biologická rekultivace DKA I  Radvanice, 

www.pku.cz/pku/vz/dka.pdf). 

 

5.1.4 Současný stav a zhodnocení 

 

Sanace hořícího odvalu byla dokončena v roce 2005. V současné době probíhá na lokalitě 

monitoring. Jedná se o odběry vody z Jívky a její analýzy, je prováděno měření radiace a je 

také 2x ročně sledována teplota odvalu pomocí vrtů. Co se týče vyuţití odvalu je kromě 

lesoparku (viz předcházející část) naplánováno začlenění plochy odvalu do kulturního ţivota 

obce. Vhodná by byla výstavba různých venkovní sportoviště či turistické tábořiště (Dejmal - 

Plicka, 1999). Jiţ nyní je v areálu při úpatí haldy postaveno fotbalové hřiště pro místní fotbalový 

tým. 

 Lze konstatovat, ţe sanace byla úspěšná. Odval stojící v těsné blízkosti  obce výrazně 

zhoršoval ţivotní prostředí, nyní je situace stabilizovaná a dokonce se i pomalu zlepšuje (viz 

Malec et al. 2005). Co se týče způsobu sanace, byl pouţit unikátní soubor postupů, který v 

České republice nemá obdoby. Proto je také důleţitý další monitoring oblasti, pravidelná údrţba 

a sledování vývoje odvalu v dlouhodobějším měřítku. 
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Obrázek 5.3: Hořící odval v průběhu sanace 

 

Zdroj : http://www.energie-as.cz/ 

 

Obrázek 5.4: Odval po sanaci v roce 2005 

 

Zdroj : http://www.energie-as.cz/ 
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6. Závěr 

 

Těţba černého uhlí v Radvanickém revíru probíhala více neţ 150 let. Pokud opomeneme 

hořící odval a problém důlních vod, není ovlivnění krajiny nijak velké. Veškerá větší důlní díla 

jsou zajištěna, nikde nedochází k výraznějším propadům a poklesům zeminy. Většina 

bývalých důlních budov (nacházejících se především v areálu Kateřina II) slouţí jako pronajaté 

sklady a pomalu chátrají. Po okolí jsou rozesety malé haldičky, zarostlé náletem, a zavalená 

ústí menších štol, převáţně staršího data. 

 Těţba uhlí ve zdejší oblasti měla neblahý vliv na krajinu a ţivotní prostředí především 

díky hořícímu odvalu Dolu Kateřina I a nezabezpečenému výtoku důlních vod. Obě situace 

byly úspěšně řešeny. Mezi odvalem a potokem Jívka byla vybudována čistička důlních vod, 

která zbavuje důlní vodu nepřípustné mineralizace, a umoţňuje tak její vypouštění do Jívky. 

Na hořící odval byl po dlouhém hledání konečně nalezen úspěšný způsob sanace. Jednalo se 

o unikátní způsob,  který byl v Evropě pouţit vůbec poprvé. Celý odval byl rozebrán, zchlazen 

a znovu uloţen do tzv. kazet. Jako těsnící prvek byla pouţita geotextilie Tatrabent. Současný 

stav sanovaného odvalu lze z hlediska vlivu na ţivotní prostředí hodnotit pozitivně. Odval je 

klidný, nejeví známky termické aktivity. V průběhu sanace se kontaminace okolí nezhoršila, 

naopak má tendenci se zlepšovat. Je důleţité, aby byl stav odvalu i nadále monitorován.  

 Do budoucna se počítá s čím dál větším začleňováním odvalu do okolní krajiny, 

především prostřednictvím výsadby vhodných dřevin a vybudování kulturních areálů pro 

obyvatele Radvanic. Předtím je však důleţité dořešit protierozní opatření neboť cesty vedoucí 

vzhůru odvalem, jsou silně postiţeny vodní erozí v důsledku silných sráţek. Sanaci odvalu 

Kateřina lze tedy hodnotit jako úspěšnou.  

Samovolné vzněcování uhelné hmoty, ať uţ se jedná o hmotu uloţenou na odvalech 

nebo v odkrytých slojích, je problém, který suţuje mnoho oblastí po celém světě. Jedovaté 

imise  z těchto poţárů mají negativní vliv na lidské zdraví a zároveň se jedná o skleníkové 

plyny přispívající k zátěţi atmosféry. Nejlepší řešením této situace je prevence (např. 

utěsňování pomocí inertních materiálů) jiţ v průběhu těţby a vrstvení odvalů. Na světě zatím 

neexistuje směrnice, která by definovala odvalové hospodářství dolu, s ohledem na prevenci 

proti zahoření odvalu.  

Zahoření tohoto poměrně malého odvalu, vypadá v celosvětovém měřítku 

zanedbatelně, musíme si však uvědomit, ţe se odval nacházel v těsné blízkosti obce, navíc  

se nachází v CHKO Broumovsko. Samotný způsob likvidace ukázal další směr, kterým se lze 

ubírat při řešení podobných problémů. 
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