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Anotace 

 

 Tato práce se zaměřuje na sanace a rekultivace úložných míst těžebního odpadu - 

odvalů, u kterých byla zjištěná termická aktivita. Tato aktivita s sebou přináší řadu 

negativních jevů. Kromě ekologických komplikací dochází k objemovým změnám uvnitř 

tělesa násypu, které se projevují značnými poklesy na povrchu. Ve většině případů jsou 

tyto procesy zanedbatelné kvůli nedůležitosti využití zasažené plochy. Vyskytují se ovšem 

i odvaly, které jsou díky své rozloze a poloze zajímavé pro budoucí plánování a je potřeba 

je ošetřit tak, aby bylo možno tyto plochy bezpečně  a  účelně využívat i pro další 

generace. V této práci se setkáme právě s možnostmi sanace těchto odvalů i s ukázkou 

praktického použití některých metod. 

 

Klíčová slova: 

Místo úložiště těžebního odpadu, odval, endogenní hoření, pokles, rekultivace, sanace. 

 

Anotation 

 

 This paper is focusing on sanitation and recultivation of mining waste storage sites 

– dumps, in which were found thermal activity. This activity brings a number of negative 

phenomenon. Besides environmental problems it brings also a volume changes inside 

embankment, reflected in sizeable settlement. In most cases, these processes are negligible 

due to unimportance of affected areas. There are also dumps which are interested for a 

future planning due to its size and location and needs to be treated for safely and 

effectively using of the next generation. In this paper we meet with possibilities of the 

rehabilitation of these dumps with example application of certain methods. 

 

Keywords: 

mining waste storage sites, dump, endogenic burning, settlement, recultivation, sanitation. 
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ÚVOD 

  Černé zlato, jak se někdy také uhlí přezdívá, lákalo pozornost člověka již od doby 

kamenné. U osady Landek, v blízkosti sledovaných odvalů, jsou patrné důkazy, že právě 

zde jsme se poprvé uvědoměle setkali s jeho energetickým potenciálem. Tento potenciál 

byl po dlouhou dobu málo využíván, především kvůli jeho nedostupnosti. Až průmyslová 

revoluce donutila pokořit i tyto hranice nedostupnosti a těžba se z náhodných 

přípovrchových nalezišť přesunula pod zem. Čím větší byl hlad průmyslu po dostupné a 

silné energii, tím se i zvyšovala těžba této nerostné suroviny. S novými velkými objemy 

vytěžené průvodní horniny – hlušiny, bylo třeba nějak naložit aby nepřekážela, jelikož její 

využití je značně omezené. 

 Proto byly zřízeny skládky tohoto materiálu, většinou v těsné blízkosti dolů. Tyto 

úložná místa těžebního odpadu – odvaly, lidově též haldy, nabývaly na objemu a mnohdy i 

na rozmanitosti uloženého materiálu. Ukládány byly kromě vytěžené hlušiny také stavební 

sutě, komunální ale i jiné, někdy i nebezpečné a toxické odpady.  

 V úložných místech pro těžební odpady se přirozeně vyskytuje uhelná složka, která 

je náchylná na samovznícení a může iniciovat vzplanutí hořlavých látek. V důsledku 

vnitřních požárů dochází ke ztrátě hmoty uložených materiálů. Úbytek objemu se projevuje 

na povrchu nerovnoměrnými poklesy terénu. 

  V této práci se setkáme s příčinami a důsledky těchto poklesů i s jejich konečným 

řešením. Na vybraných úložištích budou představeny metody vhodné úpravy odvalů, aby 

již nadále nebyly ekologickou zátěží a aby jejich plochy byly rozumně začleněny do 

územního plánování. 
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1 TERMICKÁ AKTIVITA A OBJEMOVÉ ZMĚNY 

 

1.1 Termická aktivita 

 Odvaly při důlních podnicích byly nasypávány z drtivé části z materiálů vzniklých 

po dobývání uhlí. Tyto materiály obsahují určité procento uhelné složky. Její objemové 

zastoupení se liší v závislosti, která je dána technickým procesem dobývání horniny 

obsahující uhelné sloje a segregací uhelné složky od okolní horniny v následném procesu 

zpracovávání. Rovněž má vliv na obsah uhelné složky ve hlušině kvalita a mocnost uhelné 

sloje a také fáze hornické činnosti. Například při ražení chodeb vzniká více odpadu než při 

samotném dobývání. Čím hlouběji do historie, tím se zpracovávalo nekvalitněji a tudíž je 

zřejmé, že starší ukládané vrstvy obsahují uhelných složek více než vrstvy po procesech 

modernějších. V dnešní době, na relativně mladých úložných místech těžebního odpadu již 

nehrozí tak vysoké riziko vzniku termické aktivity, které je přímo úměrné právě obsahu 

uhlí. 

 Termické procesy v úložných místech těžebního odpadu můžeme rozdělit na 

autooxidační zápary, endogenní hoření a povrchové hoření. 

 Autooxidační zápary se aktivují při teplotách okolo 50 °C. Při samovolné oxidaci 

dochází k vývinu tepla, které se v tělese odvalu díky nízké tepelné vodivosti prostředí 

akumuluje a může dosahovat hodnot, při kterých dojde k iniciaci požáru samotného uhlí 

nebo okolních hořlavých látek. Rychlost této tepelné reakce ovlivňuje velikost styčné 

plochy uhelné hmoty se vzduchem. Menší granulometrie = větší povrch, problém u starších 

rozpadávajících se uhelných deponátů. Citováno z [3]: „Jednotlivé druhy uhlí jsou různě 

náchylné k samovznícení a tato schopnost je sledována na všech uhelných dolech.“  

 Endogenním hořením rozumíme již dostatečně rozvinuté termické procesy, které 

vznikly a odehrávají se uvnitř tělesa, v našem případě odvalů. 

 Povrchové hoření se týká především požáru, který je v přímém styku s atmosférou. 

Dochází k němu při prohoření materiálu až k povrchu a možným přenosem požáru na 

vegetaci a ostatní objekty. Může ovšem dojít i k opačné situaci, kdy se z vnějšího zdroje 

hoření (blesk, člověkem založený oheň) přenese termická aktivita v místech větší 

koncentrace hořlavin v materiálu pod povrch a vznikne nový podzemní požár. 
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1.1.1  Monitoring termické aktivity 

 Abychom mohli účinně sanovat úložné místo těžebního odpadu, je zapotřebí 

věnovat značnou pozornost monitoringu termické aktivity. Systém ohnisek endogenního 

požáru se projevuje vysokou dynamikou a je velmi obtížné zjistit jejich budoucí průběh. 

Proto jsou nezbytná dlouhodobá měření této aktivity při projekční přípravě návrhu sanace. 

 Prvním velice jednoduchým způsobem, alespoň přibližné lokalizace termické 

aktivity, je pouhá vizuální rekognoskace zasaženého území. Přírodní anomálie jako 

zelenější tráva, uschlé stromy, nebo jinak ovlivněná vegetace mohou indikovat zvýšenou 

teplotu pod povrchem. Nejjasněji pozorovatelným jevem je zvláště v zimních měsících 

chybějící sněhová pokrývka nebo námraza. Průvodním jevem termické aktivity jsou také 

plynné zplodiny, které jsou detekovatelné jak vizuálně tak i čichově. 

Obr. 1: Vizuálně pozorovatelné projevy termické aktivity 

  

 Dalším, již sofistikovanějším způsobem monitoringu je podpovrchové měření 

teplot. Pro získávání povrchových dat s vyloučením chyby od expozice sluncem a podobně 

je vhodná 30 – 50 cm dlouhá termocitlivá penetrační sonda, která se vpichuje pod povrch, 

libovolně bez závislosti na stávající soustavu průzkumných vrtů a sond.  
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 K monitoringu teplot v určité hloubce i jejím průběhu po vertikální ose je již 

soustava sond a vrtů nutná. V prostoru vrtu je umístěn snímač ve stanovené hloubce. Pro 

diskrétní měření realizované periodicky se při každém odečtu vkládá do ústí teploměr a 

čeká se na ustálení teplot. (Obr. č. 2) Při podrobnějším sledování termické aktivity mohou 

být teploměry v sondách zabudovány na stálo. Jejich odečty probíhají kontinuálně a bývají 

zpracovávány a odesílány automaticky pomocí výpočetní techniky. Tento způsob 

monitoringu probíhá na lokalitách Hedvika a Ema. Výsledky jsou dostupné on-line na 

webových stránkách: http://www.monitoring-hald.com [7].  

Obr. 2: Diskrétní měření teplot v určitých hloubkách 

 

 Za zmínku stojí i způsob monitorování pomocí kamer schopných termovize. 

Snímky jsou pořizovány buď běžně z povrchu zaměřením na postiženou oblast, nebo 

z velké výšky letecky, což je vhodné a spíše používané pro lokalizování těžko dostupných 

ohnisek. Při této metodě totiž nastává mnoho chyb a nepřesností od pokryvu území 

vegetací, od slunečního záření a dále. 

http://www.monitoring-hald.com/
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1.2 Objemové změny 

  

 V průběhu termické aktivity dochází k přeměnám hmoty. Hořlavé látky jsou 

spáleny na plynné a pevné exhalace a ztrácí svou hmotnost i s objemem. Z nehořlavých 

hornin je odpařována voda z pórů a projevuje se tepelná roztažnost. Tyto i další chemicko-

fyzikální procesy vedou ke ztrátě objemu. Díky nerovnoměrnosti intenzity probíhajících 

požárů, nerovnoměrnosti rozmístění hořlavých látek v tělese odvalu a nerovnoměrnosti 

chování okolních hornin na termickou aktivitu dochází na povrchu zcela logicky i 

k nerovnoměrnému sedání.  

 Citováno z [5]: „Ve všeobecnosti se v odborné literatuře uvádí, že objemové 

hmotnosti neprohořelé  hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru se pohybují obvykle 

v rozmezí ρ
1
 ≈ 1,66.10

3  
± 10 % kg/m

3
.
  

Po prohoření odvalu, tj.  při vypálení hlušiny, 

poklesnou  na hodnotu  ρ ≈ 1,33 .10
3
 ± 15 % kg/m

3
. Vypálení představuje tedy 17 – 25 hm. 

%, což je běžné i v zahraničí  na odvalech, kde se ukládá hlušina z  mechanizované těžby 

uhlí.“ Tímto se vysvětluje, proč k objemovým změnám vlastně dochází. 

 Prohořením hlušiny se výrazně zvedá pórovitost, což může vyústit v následující 

situaci. Zvláštním případem je vznik většího objemu volného místa – kaveren. U kaveren 

je velmi nebezpečným jevem jejich možný propad nadloží. Na pohled nejsou zaznamenány 

žádné projevy sedaní, ale při větším zatížení povrchu dojde k jeho zřícení. Nebezpečí zde 

vyvstává pro osoby pohybující se po povrchu termicky aktivního odvalu i pro pojíždějící 

techniku, neboť vnitřní prostory této kaverny bývají stále teplotně velmi nadprůměrné.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  ρ  -  značení pro objemovou hmotnost 
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1.2.1 Monitoring objemových změn 

 Objemové změny se na povrchu projevují změnou morfologie terénu způsobenou 

poklesy. Monitoring objemových změn tedy spočívá v proměřování deformací - poklesů 

jednotlivých objektů (bodů) v metrech  a sledování jejich změn v čase. Že k objemovým 

změnám dochází, může být patrné již při vizuální prohlídce okolí. Nejčastějším 

indikátorem objemových změn jsou prohlubně často vyplněné vodou, které dříve 

neexistovaly, nepřirozené tvary terénu a zřetelné poškození stávajících objektů jako jsou 

komunikace, vrtné sondy a podobně. 

 Primitivním způsobem monitoringu objemových změn je proměřovaní deformací 

na objektech pomocí metru. Jedná se spíše o orientační měření progresu deformací. (viz. 

kapitola 2.2.1. Obr. č. 3) 

 K získávání přesnějších a průkaznějších dat slouží geodézie. Nejběžněji je z této 

disciplíny vybírána metoda přesné nivelace. Na postiženém území se vytýčí měřící body a 

probíhá měření například pomocí délkové latě a nivelačního přístroje. I s použitím 

precizních gps přístrojů se stále jedná o metodu která, aby obsáhla co největšího objemu 

dat, je časově zdlouhavá. 

 Moderní alternativou ke klasické geodézii je princip laserového skenování. 

Základem jsou odrazy elektromagnetických vln vysílaných i přijímaných laserovým 

skenovacím systémem. Ten je zaznamená a pomocí vhodného softwaru jsou převedená na 

interpretovatelná data. Největší výhodou tohoto postupu je získání ucelených prostorových 

dat za velmi krátkou dobu. Citováno z [5]: „Opakovaným skenováním poškozeného terénu 

se s vysokou přesností stanovuje postupující destrukce sledované oblasti a po několika 

měřeních lze určit i pravděpodobnou prognózu.“ I přes vyšší pořizovací náklady se 

laserové skenování stále častěji používá i na úložných místech těžebního odpadu. 

 Zmínit se také dá u monitoringu objemových změn metoda družicového skenování. 

Jedná se o mladou metodu, jenž sice prodělala výrazný pokrok co se týče přesnosti i 

dostupnosti, ale i přesto je stále velmi finančně náročná. Její použití je příznačné spíše pro 

rozlehlé a nepřístupné plochy.  
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2 POKLESY TERÉNU ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍHO 

ODPADU 

 Poklesy povrchu jsou nedílnou součástí každého odvalu. Mohou mít více příčin, 

podle kterých je možné hrubě odhadnout průběh a velikost deprese. V této kapitole příčiny 

rozdělujeme do dvou rozdílných skupin: poklesy terénu bez vlivu termických změn a 

poklesy terénu vlivem termických změn. 

2.1 Poklesy terénu bez vlivu termických změn 

 Tato forma poklesu se týká alespoň v minimálním projevu naprosto všech úložných 

míst těžebního odpadu a můžeme je považovat jako přirozené poklesy. Závisí na několika 

faktorech a lze je rozdělit do tří podskupin: 

2.1.1 Vlastní sedání  

 Vlastní sedání odvalu vychází z mechanických vlastností uložených odpadů: objem 

pórů n [%], vlhkost w [%], křivka zrnitosti [%], pevnost [Pa], modul přetvárnosti [Pa]. 

Pomocí těchto veličin získaných inženýrsko-geologickým průzkumem buďto in-situ nebo 

v laboratořích dokážeme stanovit poklesy daných vrstev. Jelikož se většinou jedná o 

nedůležité prostory, zřídka kdy se podobné pátrání provádí. V praxi se nanejvýš a to 

výjimečně stanovují předepsané pojezdy hutnícími prostředky, aby se částečně eliminovalo 

sedání, zlepšily pevnostní charakteristiky a vytlačilo se co nejvíce vzduchu z pórů, což 

výrazně zmenší riziko záparu. 

2.1.2 Sedání podloží 

 Na změny ve vertikálním směru se také do jisté míry podílí sedání podloží, které je 

stlačováno vlivem přitížení od deponovaného materiálu. V podloží dochází ke konsolidaci, 

kdy se vytlačuje z pórů hlavně voda. Jsou známy metody jak tento druh sedání urychlit 

nebo potlačit, ale při provozování úložiště nemají smysl. Jedna z věcí na kterou se dbá, je 

ověření, zda-li nebude okolní hraniční území odvalu vlivem přitížění ovlivňováno 

respektive vytlačováno, zvláště při blízkosti důležitých objektů, například komunikací a 
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podobně. Do této skupiny lze zařadit i důlní vlivy. Ty ale bývají rovnoměrné a pomalé a 

neklade se na ně tolik pozornosti jako při zasažení obydlených oblastí. 

2.1.3 Poklesy vlivem rozpadávání karbonských hornin 

 Specifickým projevem objemových změn úložných míst těžebního odpadu bez 

známky termických změn je chování karbonských hornin. Karbonské jílovce a pískovce se 

ve svém přirozeném uložení nacházejí ve značné hloubce, kde na ně působí vysoký tlak. 

Při vytěžení na povrch toto napětí vymizí, hornina je odlehčena a svou pružností způsobí 

změnu struktury. Následkem je poté ztráta pevnosti a soudržnosti, hornina se rozpadá a 

mění své uspořádání v tělese odvalu. Za zmínku stojí i jejich vysoká poddajnost erozním 

vlivům, také s následkem v povrchových změnách. Nutno podotknout, že vliv těchto 

specifických příčin je rovněž ve většině případů zanedbatelný i kvůli jejich pomalým 

projevům v řádech několika centimetrů za rok. 

2.2 Poklesy terénu vlivem termických změn 

   Termické změny mají na pokles terénu z výše jmenovaných největší vliv, 

ale bývají zpravidla pouze lokální. Intenzita a velikost zasaženého prostoru termickou 

aktivitou výrazně ovlivňuje následující měřitelné parametry. Poklesy se pohybují 

v hodnotách od několika cm i do prvních metrů. Čím ale nejvýrazněji převyšují takzvané 

přirozené poklesy je rychlost, její progres si můžeme ověřit u níže uvedených příkladů. 

V extrémních případech může docházet k řícení nadloží, jelikož rozprostření objemové 

hmotnosti v prohořelé hlušině není homogenní a tvoří se takzvané spečence a prázdné 

prostory, označované jako kaverny. V rámci objemových změn po termické aktivitě se také 

vytváří systém průduchů, který ovlivňuje vnitřní prostředí. 
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2.2.1 Příklady poklesů u vybraných úložišť 

 Následující kapitola ukazuje reálné poklesy způsobené termickou aktivitou na 

vybraných úložištích těžebního odpadu. První příklad poklesu je z Heřmanic. Na obrázku 

č. 3 je zobrazena sonda č. TM 61 měřící vnitřní teplotu odvalu. Při montáži v roce 2006 

byla natřena žlutou barvou po úroveň terénu. Fotka pochází z roku 2010. Měřící nástroj 

změřil změnu terénu přibližně 33 - 35 cm. Žlutý termometr ukazuje hodnotu 599 °C. 

Názorná ukázka rychlosti poklesu v závislosti na vnitřní teplotě, kdy došlo během 4-5 let 

k poklesu o cca 40 cm. 

 

 
Obr. 3: Měřící sonda č. TM 61 – Heřmanice [5] 
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 Podobný příklad na měřící sondě č. TM 97 v lokalitě Hedvika, Zde nebyla sonda 

natřena ale zabetonována na úroveň terénu. Výška poklesu odhadem 20cm za 3 roky. Na 

snímku je patrná chybějící sněhová pokrývka v místech se zvýšenou termickou aktivitou. 

 
Obr. 4: Měřící sonda č. TM 97 - Hedvika 

  

  Na jihozápadním svahu kužele Emy došlo k propadu nadloží v místech největší 

termické aktivity. Pravděpodobně se jednalo o prohořelé kaverny. Podélný propad je 

hluboký přibližně 10 – 40 cm v délce 3 – 4 metrů. 

 

Obr. 5: Propad nadloží – Ema [5] 
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3  ELIMINACE POKLESŮ A ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

TERMICKÉ AKTIVITY 

 

3.1 Eliminace poklesů 

 K řešení vzniklých poklesů a terénních nerovností se uchyluje v prvé řadě tam, kde 

je to nutné. Většinou se tak děje při rekultivacích, opravách místních komunikací, 

v nejsložitějším případě při postižení důležitějších objektů, například budov. Obě dvě níže 

popsané metody se v praxi často kombinují, poněvadž každá přistupuje k eliminaci jiným 

způsobem. 

3.1.1 Terénní úpravy 

 Nejjednodušším a nejpoužívanějším způsobem eliminace objemových změn na 

odvalech zasažených termickými změnami je pouhá terénní úprava. Terénní úpravy jsou 

nejčastěji realizovány zasypáváním postižených míst. Zasypávají se buďto pouze lokální 

propady samostatně anebo se přistoupí k plošnému převrstvení celé postižené oblasti.  

 Při výběru sypaniny by se měly brát v úvahu následující požadované vlastnosti 

seřazené podle jejich důležitosti. Nehořlavost, při použití důlní hlušiny dbát na malé 

procento uhelné složky a spalitelných látek abychom vyloučili riziko šíření podzemního 

požáru. Vhodné geotechnické vlastnosti materiálu, měl by být objemově stály, dostatečně 

únosný a také při rozsáhlejším převrstvování může být kladen požadavek na vzduchovou 

neprostupnost sloužící k utlumení termické aktivy. Ekonomická nenáročnost a s ní 

související dostupnost a zpracovatelnost materiálu.  

 Použitá technika se skládá především z dozerů, nakladačů, nákladních automobilů a 

výjimečně i hutnících strojů. Výhodou této operace je bezesporu její jednoduchost, jenž se 

odráží i ve finanční stránce sanace. Tato metoda řeší hlavně následky objemových změn.   

Nevýhodou je, zvláště nad termicky aktivními oblastmi, nedefinitivnost celé sanace, kdy je 

nezbytné s postupujícími poklesy zásah cyklicky podle potřeby opakovat. 
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3.1.2 Injektáž   

 Způsobem eliminace objemových změn, který působí spíše preventivně a řeší 

příčiny poklesů je Injektáž. Vlivem prohoření důlní hlušiny totiž dojde ke ztrátě hmoty, 

což se projeví ve zvětšené pórovitosti. Volné vzduchové mezery nepřenáší žádné zatížení a 

nastává jejich kolaps. Při součtu všech těchto kolapsů dojde na povrchu vlivem 

gravitačního zrychlení k deformacím. Primárním úkolem injektáže je tyto mezery vyplnit 

stabilní směsí schopnou zatížení přenést a předejít tak poklesům. 

 V praxi se při řešení objemových změn navrhne potřebné množství injektážích vrtů 

rozvrhnutých většinou v pravidelných sítích. Je předepsaný injektážní tlak a očekávané 

spotřeby hmot. Jako injektážní médium je vhodné použít bentonitovou směs slouženou 

z cementu vody a jílu. Tato směs má nejenom zpevňující charakter závislý od kvality a 

množství použitého cementu ale také má těsnící vlastnosti, které jsou oceněny při ohrožení 

řešené oblasti termickým procesem. Injektáž se totiž používá i jako způsob eliminace 

termických změn, což je blíže popsáno v následující kapitole. 

 Je třeba uvést, že k použití injektáže se přistupuje pouze tam kde je to nutné. 

Většinou se tak děje při sanacích postižených objektů. Úspěšný příklad použití této metody 

je uveden v kapitole 5.4. Injektáž se může použít i preventivně, pokud se zde vyskytuje 

riziko možných poklesů od objemových změn v podloží a jedná se o zájmové místo, jakým 

je budoucí staveniště nebo stávající objekty. Pokud je původcem poklesů termická aktivita, 

je vhodné ji pro úspěšnost operace odstranit nebo alespoň dostatečně oddělit izolačním 

opatřením od řešeného prostoru. 

 

Obr. 6: Mísící zařízení a čerpací agregát pro injektáž [2] 
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3.2 Řešení problému termické aktivity 

 Citováno z [3]: „Nutno upozornit, že likvidace termických procesů na důlních 

odvalech je vždy velmi náročná a to jak po stránce technologické, tak po stránce 

ekonomické.“ Při řešení otázky eliminací objemových změn na odvalech zasažených 

termickými změnami je potřeba přistupovat komplexně s přihlédnutím na všechny známe 

okolnosti. 

 Utlumení termické aktivity by se dalo rozdělit na aktivní a pasivní. Mezi aktivní 

zásahy můžeme zařadit situaci, kdy dochází k přímé likvidaci ohniska. Za pasivní 

považujeme odstranění podporovatelů termické reakce, nejčastěji zamezení přístupu 

vzduchu pomocí utěsnění. 

3.2.1 Aktivní metody utlumení termické aktivity 

 U malých rozsahu požáru do nevelké hloubky je vhodné použít přímé odkrytí 

ohniska adekvátní technikou a následné prochlazení vodou na minimálně 40 °C, Jedná se 

nejjednodušší a nejlevnější metodu. Je vhodná pouze pro malé požáry.  

 Dalším aktivním zásahem můžeme nazvat metodu kdy dochází k přesunu materiálu 

za současného prochlazování na nové úložné místo, kde se vhodnými zákroky eliminují 

možné nové termické procesy. Tato metoda je vhodná pro menší až středně velké odvaly. 

Je technologicky i finančně velmi náročná, je také nutné ošetřit možné znečištění životního 

prostředí během manipulací s materiálem. Lze ji ale na rozdíl od ostatních způsobů 

považovat za likvidaci téměř definitivní. 
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3.2.2 Pasivní metody utlumení termické aktivity 

 Na pomezí aktivních a pasivních metod utlumení termické aktivity se nachází 

vtlačování inertní chladící látky pomocí sítí vrtů. Jde o relativně finančně a technologicky 

nenáročný zásah. Jeho účinnost ale mnohdy není dostačující. Má i svá rizika v podobě 

vzniku vysoce tlakové páry uvnitř odvalu, která může rozrážet nové přístupové cesty 

vzduchu a podpořit tak termické procesy. 

 Jako metodu zcela pasivní můžeme označit metodu utěsňování zasaženého prostoru 

silnou vrstvou těsnícího materiálu s důrazem na jeho zhutnění. Tento postup je velice často 

používán pro jeho finančně-technickou nenáročnost. Ovšem i tato metoda trpí nedostatky 

v podobě nejistého účinku a výsledky útlumu se dostavují velmi pomalu, i v řádu několika 

let. Je nutná kontrola možných trhlin těsnící vrstvy vlivem objemových změn. Pro zvýšení 

účinnosti této metody je vhodné zasažený prostor utěsnit i z bočních stran formou těsnících 

injektáží nebo vybudováním těsnících stěn na hloubku hladiny podzemních vod. 

 Relativně jednoduchým řešením je zalití postižené plochy vodou.  Musí k tomu ale 

být vhodná morfologie odvalu a jeho okolí ale také vhodné hydrogeologické poměry, aby 

nedošlo ke zvýšenému znečištění. Oba tyto problémy lze odstranit vybudováním hrází 

s těsnící vrstvou na nepropustné podloží, což ale zvyšuje finanční náročnost. 
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4 VYBRANÁ ULOŽNÁ MÍSTA TĚŽEBNÍHO ODPADU 

 V regionu ostravské pánve, známé jako největší zásobiště černého uhlí v České 

republice, se nachází v rámci ostravsko-karvinského revíru (OKR) 4 významné termicky 

aktivní úložiště těžebního odpadu. Pro bakalářskou práci jsou zajímavé z hlediska jejich 

velikosti a relativní blízkosti k centru Ostravy. Jelikož zabírají velkou plochu doslova ve 

městské zástavbě, je potřeba na ně nahlížet jako na potenciální zdroj volného prostoru pro 

účely rekreace i komerčního využití. 

Obr. 7: Rozmístění odvalů vzhledem k centru Ostravy [7] 

 Úložná místa těžebního odpadu zasažené termickými změnami jsou zdrojem 

různých druhů polutantů. Jako rozhodující se ukázalo znečištění ovzduší způsobené 

plynnými exhalacemi z termické aktivity bohaté na toxické sloučeniny a také zvýšená 

prašnost. Je proto v zájmu, aby byla tato neekologická situace zdárně vyřešena a rozsáhlé 

plochy efektivně využity. 
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4.1 Ema  

  Obr. 8: Ortofotosnímek Emy [7]  

 

 Nejznámějším úložištěm těžebního odpadu v ostravské pánvi pro širokou veřejnost 

je odval Ema. Původním terénem bylo Trojické údolí svažující se jihozápadním směrem 

k řece Ostravici, jimž protékal zhruba v ose potok Burňa. Vznik tohoto odvalu můžeme 

datovat přibližně do roku 1920 i když v menší míře docházelo k hromadění materiálu po 

hornické činnosti i dříve. Deponování se provádělo pomocí úzkorozchodné koleje i 

automobily, centrální kužel Ema byl sypán skipovým výtahem po svažné straně a lanovkou 

z dolu Trojice. Ukončení ukládání těžebního odpadu v roce 1995 provázely drobné 

rekultivační operace. 
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 Termická aktivita, jež je původcem objemových změn, se začala objevovat v 60. 

letech. Díky obsahu spalitelných látek dosahujících až 22% endogenní hoření pokračuje 

dodnes a jeho ukončení je v nedohlednu. Od roku 2004 zde probíhal monitoring termické 

aktivity. V současné době je největší termická aktivita zaznamenávána na jihozápadním 

svahu kužele. V okolí této aktivity jsou patrné objemové změny zastoupené lokálními 

poklesy a částečnými propady nadloží. Okolí kužele vykazuje známky ojedinělého 

mikroklimatu, příznivého pro rozličnou vegetaci. 

Tab. 1: Ema -  souhrnná tabulka 

Doba provozu: 1920- 1995 let 

rozloha: 32 ha 

objem: 8 000 000 m3 

typ: 
svahovaný, plochý 

tabulovitý, kuželovitý 

 

Ukládání: 

skipový výtah, 

odvalování z důlních 

vozíků a automobilů 

 

Max. nadmořská výška: 262 m.n.m 

Průměrná mocnost: 30 m 

Maximální mocnost: 80 m 

Vzdálenost od centra Ostravy 

(Masarykovo náměstí): 
1,5 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Dobová fotografie kužele Emy [4] 
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4.2 Heřmanice 

Obr. 10: Ortofotosnímek Heřmanic [7] 

 Úložné místo těžebního odpadu Heřmanice se nachází na severovýchodním okraji 

Ostravy v městských částech Heřmanice a Hrušov mezi železniční tratí vedoucí do 

Bohumína a silnicí Orlovská, směřující na Rychvald. Rozprostírá se na mírně se svažující 

parovině v údolní nivě řeky Odry. Původně se jedná o dva samostatné odvaly. Západní část 

Karolína a východní část Svoboda s přilehlým Autoodvalem a provozním odvalem. Oba 

dva tyto celky byly propojeny až v roce 1976 pod souhrnným názvem Heřmanice.  

 Počátky ukládání odpadu z hornické činnosti souvisí s otevřením bývalého dolu Ida 

již v roce 1838. K plnému využívaní došlo až v roce 1930, kdy se začal pomocí lanové 

dráhy nasypávat kužel Karolína. Odvalování postupně pokračovalo i pomocí důlních 

vozíků severovýchodním směrem k hrušovskému rybníku. Sousední odval svoboda začal 

svůj provoz s otevřením dolu Heřmanice roku 1949. Navážen byl důlními vozíky a 

pásovým dopravníkem. Postupem let se rovněž rozvíjel především severovýchodním 

směrem a vznikly i přidružené odvaly. Mezi Karolínou a Svobodou se nachází Autoodval. 

Materiál ukládaný na Autoodvalu tvoří netříděné hlušiny z otvírek a příprav Dolu 

Heřmanice.(citace příloha odvaly str.4). Na východní straně se nachází provozní odval 

postupně se svažující až do heřmanického rybníka. V 70.letech dochází k výrazným 

úpravám. Kužely se snižují strháváním aby bylo docíleno lepšího provětrání ostravské 
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kotliny. Následně jsou oba samostatné odvaly propojeny. Rovněž je v prostoru Autoodvalu 

vybudováno odkaliště. Od 80. let probíhají rekultivace a odvalové hospodářství je 

ukončeno na počátku 90. let. 

 První výraznější termická aktivita se objevila až po roce 1990. Největších projevů 

dosáhla koncem tisíciletí. Aktivita byla od počátku monitorována, k ucelenějšímu a 

dokonalejšímu monitoringu termické aktivity se přistoupilo až kolem roku 2003. Pro zdejší 

termické procesy je příznačná značná dynamika jak v čase tak i v prostoru. 

 

 

Tab. 2: Heřmanice -  souhrnná tabulka 

Doba provozu: 1930 - 1990 let 

rozloha: 103.2 ha 

objem: 14 600 000 m3 

typ: 
svahovaný, plochý 

tabulovitý, (kuželovitý) 

 

Ukládání: 

pásový dopravník, 

plavení vodou,  

nákladní automobily 

 

Max. nadmořská výška: 270 m.n.m 

Průměrná mocnost: 25 m 

Maximální mocnost: 70 (před úpravou) m 

Vzdálenost od centra Ostravy 

(Masarykovo náměstí): 
3,8 km 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Panoramatická fotografie Provozního odvalu [4] 
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4.3 Hrabůvka 

 
 

Obr. 12: Ortofotosnímek Hrabůvky [7] 

 

 Prakticky přímo ve městské zástavbě, na katastrech ostravských obvodů Vítkovic a 

Hrabůvky se nachází stejnojmenné úložné místo těžebního odpadu Hrabůvka, vměstnané 

mezi ulici Místeckou a řekou Ostravicí. Jeho počátky jsou datovány na konec 19.století. 

V provozu bylo zhruba 100 let. Specifikem tohoto odvalu je, že se jedná o značně 

nehomogenní materiály. Největší podíl mají vysokopecní odpady z nedalekých hutnických 

závodů Vítkovic a Nové Hutě. Dalším hojně se vyskytujícím materiálem jsou odpady 

z těžební činnosti dolu Jeremenko. V ukládaných odpadech se rovněž nalézají stavební 

sutě, komunální odpady, dokonce i nebezpečné toxické odpady. Mocnost, sled a složení 

ukládaných vrstev je náhodné. Jedná se především o plochý tabulovitý odval s prudkými 

svahy, zvláště po obvodu a s četnými zářezy od účelových komunikací. 
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 Termická aktivita je díky povaze deponovaného materiálu dislokována velice 

nepravidelně. Hodnoty spalitelných látek v jednotlivých vrtech se pohybují v širokém 

rozmezí. Podle analýz uskutečněných v roce 2010 činí v jižní oblasti 11,5 - 32,3 %, v 

západní oblasti 23,2 – 27,4 %, v jihovýchodní oblasti  1,2 – 30,5 % a nejvýznačnější rozdíl 

je ve východní oblasti 0 – 65,3 % [4]. Faktorem, který výrazně podporuje termickou 

aktivitu je přítomnost vysokopecní strusky. Vrstvy strusky vytváří kvůli své vysoké 

mezerovitosti přístupové cesty atmosférického vzduchu potřebného pro hoření. 

Přímé projevy objemových změn způsobených termickými změnami jsou lokalizovaný 

náhodně a diskrétně. Jde z velké části o poklesy, výjimečně i malé propady nadloží. 

Způsob rekultivace a budoucího využití území je uveden v následující kapitole 5. 

Tab. 3: Hrabůvka -  souhrnná tabulka 

Doba provozu: 1890- 1990 let 

rozloha: 100 ha 

objem: neznámé m3 

typ: 
svahovaný, plochý 

tabulovitý 

 

Ukládání: 
kolejová doprava a 

jiné způsoby 

 

Max. nadmořská výška: 262 m.n.m 

Průměrná mocnost: 25 m 

Maximální mocnost: 35 m 

Vzdálenost od centra Ostravy 

(Masarykovo náměstí): 
5,0 km 

 

 
Obr. 13: Letecký pohled na Hrabůvku [6] 
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4.4 Hedvika 

 
Obr. 14: Ortofotosnímek Hedviky [7] 

 

 Od centra Ostravy nejvzdálenější úložné místo těžebního odpadu zasažené 

termickou aktivitou, řešené v této bakalářské práci, je Hedvika. Nachází se na úpatí mírné 

vyvýšeniny mezi ostravskými částmi Radvanice a Michálkovice a městem Petřvald u 

Karviné. Jeho historie sahá k počátku 20. století. Odvalovat se začalo pomocí důlních 

vozíků bezprostředně za závodem Hedvika odpadem z bývalého dolu J. Fučík. Z dobových 

vojenských fotografií leteckého snímkování je patrné, že zasypávání pokračovalo severním 

a západním směrem od závodu. Materiál byl nasypáván do morfologických prohlubní 

s drobnými vodotečemi, svažujících se severozápadním a severovýchodním směrem. 

Postupně se tak tvar údolí srovnával až vznikl plochý tabulovitý odval. Ke konci provozu 

se již k deponování používaly nákladní automobily a započaly rekultivační práce. 

V nedávné době byl v sousedství závodu Hedvika postaven soukromý areál pro 

podnikatelský záměr. Tento areál svou rozlohou zasahuje i na prostor samotného odvalu. 
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 První známky požáru hlušiny byly pozorovány už v 50. letech. Další ohniska se 

později objevila v jižní a západní části. Současná hlavní termická aktivita probíhá 

v centrální části. V místech kde došlo k prohoření až na povrch je dobře pozorovatelná. 

Objemové změny způsobené termickou aktivitou jsou také lehce rozeznatelné, terén je 

pokřivený a vykazuje znaky takto postiženého území. Podrobný monitoring posledních let 

tuto situaci pozoruje a dává informace o progresu požáru směrem k soukromému areálu. 

Obsah spalitelných látek je relativně stály pro celý odval a pohybuje se od 11,75 % do 

20,68 % [8]. 

 V současné době nelze díky dobře odvedené rekultivaci z minulých let prakticky 

rozeznat hranici lesa od prostoru odvalu. Lokalita je oblíbenou vycházkovou destinací 

místního obyvatelstva. V jižní části ale stále probíhají sanační opatření. 

Tab. 4: Hedvika -  souhrnná tabulka 

Doba provozu: 1910- 1998 let 

rozloha: 32 ha 

objem: 4 200 000 m3 

typ: 
zasypávané údolí, 

plochý tabulovitý 

 

Ukládání: 
sypání z důlních 

vozíků, automobily 

 

Max. nadmořská výška: 283 m.n.m 

Průměrná mocnost: 15 m 

Maximální mocnost: 40 m 

Vzdálenost od centra Ostravy 

(Masarykovo náměstí): 
7,1 km 

 

 

Obr. 15: Hranice odvalu Hedvika 
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5 KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ NA VYBRANÝCH ÚLOŽNÝCH 

MÍSTECH TĚŽEBNÍHO ODPADU 

5.1 Ema 

 Citováno z [4] :„První pokusy o řešení útlumu termické aktivity se datují do druhé 

poloviny 20. století. Jako příklad lze uvést provozní pokus sanace (tlumení) existujících 

termických procesů a současně prevenci proti nově vznikajícím ložiskům termické aktivity 

jenž spočíval ve společném sypání haldoviny a elektrárenského popílku.“ Tento pokus 

ovšem nebyl velice úspěšný, jelikož se popílek nerovnoměrně rozsypával po svazích 

kuželu. Rovněž způsoboval destabilizaci svahů odvalu kvůli špatným mechanickým 

vlastnostem a menší objemové hmotnosti. 

 Dalším větším zásahem byla ochrana proti rozšíření záparu na sousedící odval 

bývalého dolu P. Bezruč, která spočívala v navážení rovnoměrné vrstvy z elektrárenského 

popílku o mocnosti 3 m. Následně byla tato vrstva překryta hlušinou s kontrolovaným 

množstvím spalitelných látek a zrekultivována. 

 Na počátku 90. let byla zaznamenána zvýšena termická aktivita, kdy teplota 

povrchu vystoupala až na 70 °C. Citováno z [4]: „V roce 1992 byl ohlášen požár 

lanovkové části, který musel být co nejrychleji sanován. Jednalo se o severní část odvalu o 

ploše 600 m
2
. Příčinou bylo zřejmě vypalování kabelů pro sběr  neznámými osobami.“ 

Termicky aktivní prostor byl obehnán příkopy do hloubky 0,5 metrů pod hladinu 

podzemních vod a zaplněn směsí z elektrárenského popílku a strusky. Vrchní část příkopu 

a povrh byly překryty jílovitou hlínou s popílkem. Rekultivační práce konané na úložišti 

Ema tvořily zploštění svahů, nezbytné terénní úpravy po obvodě a zalesnění. Ve druhé 

dekádě druhého tisíciletí se na úpatí kužele řešilo zabezpečení propadu, jehož příklad byl 

uveden v kapitole 2.2.1 příklad Ema. Deprese byla zastavěna balvany, jejímž úkolem je 

volně rozptylovat škodlivé výpary. Zároveň bylo bezprostřední okolí z bezpečnostních 

důvodu zabezpečeno proti vstupu osob. 
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 Citováno z [4]: „Centrální kužel odvalu je nejvyšším bodem Ostravy a jako takový 

byl zařazen do technických památek městské aglomerace.“ Klub Českých Turistů zde 

vybudoval žlutou turistickou trasu, na které se nachází naučná stezka Halda Ema Slezská 

Ostrava. Statutární město Ostrava, jako vlastník tohoto dědictví, má v plánu lokalitu 

proměnit na volnočasovou a rekreační zónu a propojit jí s ostatními zónami jako je 

nedaleká zoologická zahrada nebo Slezkoostravský hrad. Na vrchol kužele by mohla být 

v budoucnosti postavena vyhlídková plošina. Mezi pravděpodobně nerealizovatelné 

projekty mohou být zařazeny plány s výstavbou lanovky a vyhlídkové restaurace. O oblibě 

a důležitosti této památky pro veřejnost svědčí i porušovaní nedávného dočasného zákazu 

výstupu na vrchol. 

  

 

 

Obr. 16: Horninový rozptylový kryt 
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5.2 Heřmanice  

 Jelikož se jedná o největší úložné místo těžebního odpadu provází ho také největší 

termická aktivita jež se nekontrolovatelně rozšiřuje a objevuje téměř po celé ploše odvalu. 

Během 70. a 80. let byl zde v rámci rekultivace vysázen porost, který v pozdějších letech 

skrze prohořelé kořeny způsoboval otevřené požáry. 

 S prvními silnějšími projevy termických procesů byly realizovány pouze lokální 

sanační práce. Tyto práce nejčastěji spočívaly v utěsnění povrchu elektrárenským 

popílkem. K větším sanačním opatřením začalo docházet až ke konci 90. let.V prostoru 

tzv. provozního odvalu v místě zářezu účelové komunikace došlo k terénním úpravám 

s převrstvením izolačními materiály. Byl zde použit i materiál Prestab o vrstvách silných 2 

až 5 metrů. Prestab vzniká jako odpadní produkt při výrobě titanové běloby z přerovského 

závodu Precheza. Jedná se o atestovaný materiál určený pro překryv různých skládek na 

bázi sádrovce a oxidů železa. Tímto materiálem byla utěsněna především centrální část i 

severovýchodní svahy. S následujícími roky se ale ukázalo, že tento zásah nepřinesl téměř 

žádné výsledky. 

 Příkladem úspěšné sanace mohou být zásahy injektážní stěnou při ochraně 

plynovodního potrubí při jižní terase části odvalu zvaného Svoboda z roku 1999. 

Obdobným rovněž úspěšným příkladem je podobná sanace z let 2004 až 2005, kdy bylo 

nutné ochránit železniční vlečku od postupujícího podzemního požáru, jehož pozdější 

poklesy by železnici devastovaly. Bylo navrhnuto řešení v podobě těsnících stěn ve dvou 

až tří řadách s rozestupy vrtů po 3 – 5 metrech. Výplni byl použit elektrárenský popílek. 

 V současné době probíhá ve východní a západní části odtěžovaní prohořelé hlušiny, 

která je prochlazována a následně použita jako materiál vhodný pro stavební účely. Při této 

hornické činnosti dochází i přes mnohá opatření ke zvýšenému znečišťování ovzduší 

prašností. Pracovní postup je pomalý ale i po odečtení negativ stále prospěšný ve smyslu 

úplného útlumu aktivity a recyklaci deponovaného materiálu, který prokazuje kvality na 

poli stavebních hmot. Při použití tohoto postupu na celý odval vzhledem k jeho velikosti 

bychom se dostali k astronomickým částkám v řádu desítek miliard. S prostory odvalů 

souhrně pojmenovanými Heřmanice se do budoucna počítá jako s rekreační plochou 

tvořenou lužními lesy a mokřady navazujících na soustavu heřmanických rybníku.  
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5.3 Hrabůvka 

 V minulosti zde docházelo k záparům, které jsou již dnes víceméně v útlumu, 

pouze při břehu Ostravice jsou stále aktivní. Rekultivační práce bychom mohli rozdělit 

podle záměru držitelů těchto pozemků. 

 Odval Hrabůvka, jak bylo výše uvedeno je kombinací staršího důlního odpadu a 

novějšího hutního odpadu, který je náhodně promísen. Vlastníkem pozemků jižně od 

železniční tratě Zábřeh – Kunčice je a.s. Vítkovice, jenž má planý zahrnout odval do 

revitalizačního projektu Nové Vítkovice. V minulosti byla termická aktivita sanována 

formou izolačních překryvů z vhodných materiálu. V současné době probíhá těžení strusky 

ze střední části odvalu. Do budoucna je vlastníkem Vítkovice plánované konečné řešení 

formou sanačních opatření s vybudováním golfového parku. Tyto opatření zahrnují 

vybudování těsnících vrtů s inertní směsí po stranách odvalů a terénními úpravami 

s dominující vodní plochou ve středu úložného místa těžebně-hutnického odpadu. S vodní 

plochou se počítá jako s hlavním těsnícím prvkem. 

 Oblast odvalu nacházejícího se severně od zmiňované železnice byla odkoupena 

společnosti Hornbach, v dřívějších letech zde bylo tréninkové fotbalové hřiště. Koncem 

roku 2009 se zahájily přípravné práce k vybudování nákupního střediska. Jelikož zde 

termický monitoring nepotvrdil zvýšené teploty mohlo se ihned přistoupit k přípravě 

staveniště, jež spočívala pouze v odstranění a zarovnání deponované hlušiny.  

 
Obr. 17: Těžba strusky ve střední části [6] 
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5.4 Hedvika 

 Jelikož se jedná o jedno z nejstarších úložných míst těžebního odpadu, došlo zde již 

v 70. letech k rekultivacím. Rekultivace představovaly vzhledem k sousedním pozemkům 

návaznost lesní plochy výsadbou smíšených dřevin. Nezbytné terénní úpravy pokrývá 

vrstva hlíny, která na některých místech chybí, což je patrné menším vzrůstem porostu. 

S územím odvalu se počítalo jako s místem pro rekreaci. V současné době je stav na 

většině plochy stabilizovaný a trvalý. 

 K přímým sanačním opatřením došlo až v 80. letech odtěžením ohniska 

podzemního požáru a následným zasypáním kontrolovanou hlušinou. V průběhu 

následujících let byly prováděny lokální zákroky stylem zakrytí termicky aktivního místa 

izolačními vrstvami s terénními úpravami s rovněž kontrolovanou hlušinou. K rozsáhlejší 

sanaci došlo v 90. letech. Centrální část byla překryta vrstvou směsi z elektrárenského 

popílku. V nedávné době zde probíhaly pokusy o izolaci a utlumení nejvíce aktivních 

lokálních ohnisek zaplavováním jílovitou směsí pomocí vrtů. 

 K nejsložitějším opatřením ve smyslu eliminací objemových změn došlo právě na 

odvalu Hedvika v místě areálu firmy Canis Safety a.s. Pod prostory skladovací haly se 

rozšiřoval podzemní požár a na povrchu způsoboval značné poklesy, které se projevily 

deformací samotné konstrukce. Situace si vyžádala pohotové řešení stabilizace základové 

konstrukce. Bylo navrženo podinjektování celkem 29 základových patek. Injektáž 

probíhala pod úhlem 80° z vnější strany pláště a dosahovala hloubky zhruba 3 metrů pod 

základovou patku. Vrtaní zajišťovaly titanové perforované tyče, skrze které byla 

vpravována cementová suspenze. Tyče byly ponechány jako výztužný prvek. Toto opatření 

se ukázalo jako dostačující, podmínkou je ale danou termickou aktivitu s projevujícími se 

poklesy nadále monitorovat a v případě nutnosti zpracovat nové postupy sanace. 

Podobného opatření se na konci roku 2012 dočkala také sousedící správní budova, jejímž 

směrem se endogenní hoření rozšiřuje. V příloze jsou uvedeny schéma stabilizačních 

injektáží. 
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Obr. 18: Průhyb střechy skladovací haly   

 

Obr. 19: Pokles terénu u základových pásů [5] 

 

Obr. 20: Vrtání injektážních vrtů pod základovou patku [5] 



 

37 

 

5.5 Kateřina 

 Jako úspěšný a definitivní příklad likvidace ekologické zátěže úložného místa 

těžebního odpadu bych rád ve své práci uvedl situaci z Radvanic v Čechách, která sice není 

v rámci OKR ale pozornost si zaslouží. 

 Založeno přibližně na počátku 20.stol. poblíž dolu Kateřina. Plocha 211 800 m
2
, 

Odhadovaný objem deponátu 3 miliony metrů krychlových. Složení odpadu je velmi 

různorodé a měnilo se s dobou na zaměření těžby dolu. V počátcích se ukládala primitivně 

vytřízená rubanina s vysokým obsahem uhelné složky, ostatní všelijaký odpad nebyl 

výjimkou. V padesátých letech, s nástupem nukleární doby, se důl zaměřil na těžení 

radioaktivní horniny. Při tomto dobývání se na uhlí nahlíželo jako na druhotnou a bylo ve 

velké míře s průvodní horninou ukládáno na místní odval. Vzhledem k těmto 

skutečnostem, stal se odval potenciální ekologickou hrozbou. Výraznější zápary se začaly 

objevovat od konce 60. let. K výraznějšímu zásahu bylo nutné přistoupit při prudkém 

rozmachu termické aktivity během roku 1979. Všechny pokusy o útlum podzemního 

požáru měly jenom dočasný úspěch a mohly se i nepřímo podílet na jeho pokračující 

expanzi.  

 Pro neutuchající situaci byl až v roce 1995 schválen postup úplné likvidace. 

Přípravné fáze této náročné operace obsahovaly nalezení vhodného místa s jeho 

geotechnickým a hydrogeologickým průzkumem. Provedly se i vrty do tělesa odvalu pro 

upřesnění návrhu odtěžovacích prací. Příprava nového úložiště zahrnovala i vybudování 

drenážního systému překrytého jílovou vrstvou k zachycení možných průsaků napojeného 

na retenční sedimentační nádrž pro jejich kontrolu. 

 Operace odtěžování a přepravy podléhala přísným bezpečnostním opatřením, 

jelikož zde bylo nebezpečí úniku radiace skrze polétavý prach. Pracovní prostory byly 

zkrápěny vodou a měřila se koncentrace škodlivých plynů spolu s radiací. Pokud-li 

povrchová teplota stále přesahovala 30 °C, byla hornina ponechána k dochlazení. 

Dohlíželo se i na kusovitost a křivku zrnitosti, která byla podle potřeby upravována. 

Vyhovující materiál byl ukládán do tzv. kazet o maximální výšce 7 metrů. Jednotlivé 

kazety rozděluje dostačující izolace. Technický postup určil ukládání po řádně zhutněných 

70 cm vrstvách. Konečné terénní úpravy definovaly překrytí kazet jílovitou, protierozní 

štěrkovitou a nakonec vrstvou z vyhořelé haldoviny. Celý řešený prostor byl revitalizován 

hydroosevem travin a výsadbou dřevin.  
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 V současné době je úložiště těžebního místa plně rekultivováno. Objem přemístěné 

kubatury byl nakonec spočítán na 2,330 mil m
3
 a byl uložen do celkem 17 izolovaných 

kazet, v kterých je riziko reaktivace endogenního hoření minimální. [4] 

 

Obr. 21: Odval Kateřina před a po rekultivaci [4] 

 

Obr. 22: Ukládání upravené hlušiny do kazet [4] 
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ZÁVĚR 

 Úspěšné eliminování objemových změn na odvalech zasažených termickými 

změnami je složitý proces, který ke svému zvládnutí potřebuje množství vstupních údajů. 

Nejvíce údajů poskytuje monitoring. Zásadním původcem objemových změn v této práci je 

právě termická aktivita a proto by měl monitoring začínat zde. Samotný eliminační zásah 

už není tak složitý, jen je potřeba znát správné parametry. 

 Eliminovat objemové změny lze dvěma hlavními způsoby. Buď se řeší objemová 

změna z povrchu (represe) a jde o terénní úpravu nebo se objemové změny řeší z vnitřní 

strany (prevence) a jde o injektáž. Současně se musí eliminovat i termická aktivita, pokud 

je původcem.  

 Na vybraných úložných místech těžebního odpadu byly některé tyto metody 

použity a popsány. Zároveň bylo nastíněno jejich konečné řešení v souladu s ekologií  a 

místním rozvojem. K eliminací objemových změn se přistupuje hlavně tam, kde je zjevný 

zájem, jelikož se většinou jedná o finančně i časově náročné projekty. Děje se tak na 

zasažených odvalech při přípravách stavenišť, udržování komunikací, sanacích stávajících 

objektů nebo při rekultivačních pracích.  
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PŘÍLOHY 

 
Příloha 1: Schéma stabilizační injektáže vnějších základových patek skladovací haly [3]
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základová patka 

injektážní sonda Ø 89 mm, 

délky 4,5m, perforace 2,5m 

terén 

prostor tlakové injektáže 
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Příloha 2: Schéma stabilizační injektáže vnitřních základových patek skladovací haly [3] 
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