
   

   OdvalÊTuchlovice,ÊoÊkterýÊseÊstaráÊstátníÊpodnikÊDIAMOÊprostřednictvímÊsvéhoÊodštěp-
néhoÊzávoduÊPKÚÊv Libušíně,Ê jeÊvýznamnouÊpřírodníÊdominantouÊv okolíÊměstaÊTuchlo-
vic.ÊV současnéÊdoběÊnaÊněmÊrostouÊjižÊdobřeÊzakořeněnéÊvyššíÊstromyÊaÊdřevinyÊaÊtakéÊ
siÊzdeÊnašliÊsvéÊmístoÊzajímavíÊzástupciÊživočišnéÊříšeÊvčetněÊchráněnýchÊdruhůÊptákůÊaÊ
obojživelníků.ÊTůňkyÊnaÊvrcholuÊodvaluÊožívajíÊněkolikaÊdruhyÊžabÊaÊpřiÊdobrémÊpočasíÊjeÊ
možnéÊvidětÊceléÊČeskéÊstředohoří.ÊMálokohoÊbyÊdnesÊužÊnapadlo,ÊžeÊseÊjednáÊoÊuměleÊ
vytvořenýÊkopec,ÊkamÊchodíÊnaÊprocházkyÊaÊvýletyÊnejenÊlidéÊz jehoÊokolí. 

ÊÊÊOdvalÊTuchloviceÊbylÊnavršenÊběhemÊtěžbyÊuhlíÊbývaléhoÊdoluÊJaroslavÊ(pozdějiÊNosek)Ê
vÊ letechÊ 1941–1997.Ê HlušinuÊ dopravovalÊ ažÊ naÊ vrcholÊ odvaluÊ šikmýÊ kolejovýÊ výtahÊ seÊ
dvěmaÊvelkoobjemovýmiÊvýsypnýmiÊvozy.ÊNáslednýÊrozvozÊhlušinyÊaÊterénníÊúpravyÊza-
jištovalaÊnákladníÊautaÊaÊbuldozery.Ê 

ÊÊÊTělesoÊodvaluÊměloÊpoÊukončeníÊprovozuÊv roceÊ1997Ê tvarÊnepravidelnéhoÊkomoléhoÊ
kuželeÊoÊvýšceÊ74Êm,ÊobjemÊccaÊ5 mil. m3ÊaÊzabíraloÊplochuÊ18,5Êha.ÊSvahyÊodvaluÊbylyÊ
místněÊpokrytyÊnáletovouÊvegetací,ÊpřevážněÊbřízami.ÊSloženíÊhlušinyÊmáÊtypickýÊhetero-
genníÊcharakterÊaÊjsouÊzdeÊzastoupenyÊpískovce,Êprachovce,Êjílovce,Êbřidlice,Êfylity,Êuhel-
néÊhmoty,ÊpopelÊaÊrůznéÊjinéÊpříměsi.ÊÊ 
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 ZákladníÊparametryÊodvalu: 

ÊÊÊTvar:   NepravidelnýÊkomolýÊkuželÊprotaženýÊveÊsměruÊJZÊ-ÊSV 

ÊÊÊŠířka:   420Êm 

ÊÊÊDélka:   785Êm 

ÊÊÊKótaÊvrcholu:   +Ê484,13ÊmÊn.m.Ê(vyhlídka) 

ÊÊÊøÊnadm.ÊvýškaÊpatyÊodvalu: +Ê426,37ÊmÊn.m. 

ÊÊÊPlocha:   ccaÊ27,47Êha 

ÊÊÊVýška:   ccaÊ57,5ÊmÊ(sníženÊoÊccaÊ16Êm);ÊvytvořenoÊ5Êetáží 

ÊÊÊKubatura:   7,58Êmil.Êm3Ê 
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HistorieÊaÊstavÊodvaluÊpředÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
rekul vacíÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

Odval Tuchlovice byl navršen během 
těžby uhlí bývalého dolu Jaroslav 
(později Nosek, Tuchlovice) v letech 
1941 – 1997. Hlušinu dopravoval až 
na vrchol odvalu šikmý kolejový vý-
tah se dvěma velkoobjemovými vý-
sypnými vozy. Následný rozvoz hluši-
ny a terénní úpravy zajištovala ná-
kladní auta a buldozery.  
Těleso odvalu mělo po ukončení pro-
vozu v roce 1997 tvar nepravidelné-
ho komolého kužele o výšce 74 m, 
objem cca 5 mil. m3 a zabíralo plochu 
18,5 ha. Svahy odvalu byly místně 
pokryty náletovou vegetací, pře-
vážně břízami. Složení hlušiny má 
typický heterogenní charakter a jsou 
zde zastoupeny pískovce, prachovce, 
jílovce, břidlice, fylity, uhelné hmoty, 
popel a různé jiné příměsi.   
Svahy odvalu nebyly v minulos  do-
statečně upravovány, proto docháze-
lo k menším lokálním sesuvům odva-
lového materiálu porušeného četný-
mi erozními rýhami vytvořenými 
srážkovou vodou. Na jihovýchodní 
straně odvalu se objevila termická 
ak vita – místa s projevy hoření a 

v těsné blízkos  východní čás  odva-
lu vznikla během provozu dolu velká 
deponie uhelných kalů o objemu 
téměř 519 000 m3. Okolí odvalu bylo 
také za ženo zvýšenou prašnos , 
sanace odvalu tak byla z hlediska 
ohrožení jeho stability a z bezpeč-
nostních důvodů nezbytná.  
 

PrůběhÊrekul vaceÊodvalu 

V dubnu 2006 začala technická sana-
ce a následná rekul vace odvalu do-
lu Tuchlovice, a to ve dvou etapách 

s cílem uvést odval do souladu 
s požadavky báňských předpisů.  

Technická sanace a rekul vace odva-
lu probíhala od dubna 2006 až do 
června 2010, následná biologická 
rekul vace pokračovala až do října 
2014. 

I.ÊEtapaÊsanace:Ê 

(dubenÊ2006Ê–ÊbřezenÊ2008): 

Technickou dostupnost vrchních par-
í odvalu zajis la rekonstrukce pří-

jezdové komunikace spojující patu 
odvalu s jeho temenem. Současně 
také proběhl průzkum termické ak -
vity tělesa odvalu. V rámci pro po-
žárních opatření pracovníci odstranili 
hořlavé hmoty a ostatní nežádoucí 
cizorodé materiály z povrchových 
par í tělesa odvalu. Úprava spádo-
vých poměrů srážkové vody zamezila 
dalšímu nežádoucímu vytváření 
erozních rýh. Odborníci také provedli 
dílčí terénní úpravy odvalu nezbytné 
k zajištění stability ohrožených sva-
hů. V průběhu prací probíhal teplotní 
a plynový monitoring. 

 

 Obr. č 1 Odval Tuchlovice před zahájením rekul vačních prací. 

    Obr. č 2 Odval Tuchlovice – budování     
páteřní komunikace. 
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II.ÊEtapaÊsanace:Ê 

(květenÊ2008Ê–ÊčervenÊ2010): 

Pracovníci odštěpného závodu PKÚ 
přetvarovali odval do současné po-
doby, tzn. vytvarovali ho do pě  etá-
ží, aby byla do budoucna zajištěna 
trvalá stabilita svahů. Také celý odval 
utěsnili zhutněnou vrstvou jílu, aby 
zamezili přístupu vzdušného kyslíku 
do tělesa odvalu a utlumili termické 
procesy uvnitř tělesa. Bylo také nut-
né oddělit deponii uhelných kalů od 
tělesa odvalu tzv. izolovanou kaze-
tou. Jako preven vní pro erozní 
opatření slouží položené kokosové 
sítě. Rovněž vybudovali soustavu 
odvodňovacích příkopů k zajištění 
řádného odvedení srážkových vod 
z celého odvalu do původní vodoteče 

v blízkos  odvalu. Provedené menší 
terénní úpravy na jednotlivých etá-
žích dle požadavků orgánu ochrany 
životního prostředí zajis   vytvoření 
specifických biotopů (tůňky, skalky 
atd.). Odborníci také provedli kom-
pletní rekul vaci odvalu (výsadbu 
travních porostů, vodního rostlin-
stva, dřevin, hydroosev apod.). 

Práce na technické rekul vaci odvalu 
Tuchlovice skončily v roce 2011. Pře-
tvarování odvalu do budoucna zajis-

lo trvalou stabilitu svahů a bylo eli-
minovalo riziko možných sesuvů ma-
teriálu. Zatěsnění celého tělesa od-
valu zamezilo přístupu vzdušného 
kyslíku do těla odvalu, čímž se po-
stupně tlumily počínající termické 
procesy uvnitř. V ponechaných moni-
torovacích vrtech se v současné do-

bě měří teploty v rozmezí 13 – 50 °C 
opro  20 – 90 °C před zatěsněním. 
Soustava odvodňovacích příkopů 
zajišťuje řádné odvedení srážkových 
vod z celého odvalu do původní vo-
doteče v blízkos  odvalu, který ús  
do přilehlého rybníka. Vybudování 
umělých tůněk přilákalo i zákonem 
chráněné druhy živočichů (např. bě-
lořit šedý a linduška úhorní) a cenné 
druhy rostlin. V roce 2014 byla do-
končena i následná péče o výsadbu 
v rámci biologické rekul vace.  

 
SoučasnýÊstavÊodvaluÊ 

V současné době pracovníci státního 
podniku DIAMO provádí tzv. násled-
nou péči (sekání trávy, dosadbu dře-
vin, údržbu – čištění uměle vytvoře-
ných vodních ploch apod.), pravidel-
nou kontrolu celkového stavu odvalu 
a zabezpečení příjezdových cest na 
odval.  

Vrchol odvalu se stal cílem pěších 
turistů, pro které je po náročnějším 
výstupu odměnou krásný výhled do 
širokého okolí. Několikrát do roka 
také pořádá obec Tuchlovice na od-
valu kulturně-sportovní akce jako je 
např. běžecký závod „Halda“ nebo 
„Masarykova vatra“. 

Rekul vovaný odval se stal součás  
krajiny a je její dominantou. Až bu-
dou vysazené stromy a keře zcela 
vzrostlé, nebude možná ani patrné, 
že jde o umělé dílo, které vzniklo 
hornickou činnos  při dobývání čer-
ného uhlí na Kladensku.  

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 3 Tůňka na odvalu. 

 Obr. č. 4 Bělořit šedý. 
(foto: MUDr. Zavadil)  

 Obr. č. 5 Linduška úhorní.  
(foto: MUDr. Zavadil)  
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Výjimečná spolupráce projektantů s odborníky v oblas  ochrany přírody dala vzniknout unikátnímu projektu, 
v němž se podařilo skloubit tradiční rekul vační metody za dodržení příslušných ustanovení báňských předpisů 
s představami ochránců přírody.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr.ÊPetrÊNěmeček 

Technický pracovník odboru závodního dolu a hlavního měřiče 

DIAMO, s. p., odštěpný závod PKÚ 

středisko Kladenské doly 

 Obr. č 5 Odval Tuchlovice . 


