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Anotace  

 Bakalářská práce popisuje některé procesy, které vedly k přeměně krajiny Ostravska. 

Těžba uhlí a jeho následné zpracování vyvolalo negativní důsledky, mj. vznik úložních míst 

těžebních odpadů. Práce v rešeršní části popisuje geologický a geomorfologický charakter 

krajiny Ostravska. V praktické části popisuje odběr vzorků na konkrétních 

lokalitách – termicky aktivních odvalech, jejich zpracování a následné hodnocení z hlediska 

petrografického složení a studia termických procesů probíhající v odvalech.  Práci doplňuje 

zpracování termických map, zhodnocení aktuálního stavu a taktéž stanovení možné 

prognózy do budoucna.  

  

Klíčová slova  

 těžba uhlí, důlní hlušina, termická aktivita odvalů, změny v krajině, přeměny 

minerálů   

Summary  

 Bachelor thesis describes some of the processes that led to change of Ostravsko 

landscape. Coal mining and its processing caused negative consequences, among others 

formation of mining waste storages. The research part of work describes geological 

and geomorphological characteristics of the region. The practical part describes sampling in 

specific locations – thermally active dumps, elaboration of the samples followed by 

evaluation in the means of petrographic composition and study of thermal processes ongoing 

in the dumps. The thesis also includes thermal maps, actual state analysis and determination 

of future prognosis. 

 

Keywords  

 coal mining, mine refuse, thermal activity of dump, changes in landscape, alteration 

of minerals   
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1 ÚVOD – VYMEZENÍ POPISOVANÉ OBLASTI A JEJÍ STRUČNÁ 

HISTORIE 

 

 1.1 Cíle a metodika 

 Cílem této bakalářské práce je popsat procesy, které se odehrávají v odvalech 

z vytěžené hlušiny. Odvaly po těžbě uhlí jsou tvořeny převážně horninami představující tzv. 

hlušinu, tj. klastickými sedimenty obsahujícími rozptýlenou uhelnou hmotu – úlomky uhlí 

a uhelného prachu. Přítomnost této organické hmoty vyvolává v odvalech procesy záparu 

až samovznícení doprovázené termickými přeměnami v těchto horninách a vznikem nových 

mineralogických fází. 

 Bakalářská práce má v první části rešeršní charakter, ve kterém popisuje základní 

charakteristiky popisované oblasti – geologii, hydrologii, pedologii atd. Ve druhé části práce 

se věnuje odběrům vzorků z odvalů a jejich charakterizaci pomocí makroskopického 

a mikroskopického popisu, RTG analýzy a elektronového mikroskopu. V této části jsou  

popsány nejen výsledky, ale i postup který vedl k jejich získání. 

 Ve třetí části jsou popsány termické procesy, které jsou doplněny o kartografické 

podklady. Poslední část práce je věnována souhrnu všech dosažených informací a stanovení 

závěru.  
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 1.2 Lokalizace  

 Z geografického hlediska leží zájmová oblast na severovýchodě ČR, ztotožňuje 

se s českou částí Hornoslezské pánve. Jedná se o lokalitu, která se vyznačuje produkcí uhlí 

a jedním z pozůstatků po hornické činnosti jsou deponie hlušin nebo-li odvaly.  

Obr. 1: Lokalizace zóny 

Prvním důležitým odvalem je odval Ema, který se nachází ve Slezské Ostravě a je 

delimitován na severozápadě bývalým dolem Petr Bezruč (taktéž je znám pod jménem 

Terezie) a na jihovýchodě bývalým dolem Michálka. Na západě pak dolem Trojice 

a na východě obytnou zástavbou. Jedná se o odval kuželového tvaru, tudíž je důležitá spíše 

jeho výška, která dosahuje 324 m n. m.   

Obr. 2: Historické foto odvalu Emy - 70. léta, pohled z výstaviště Černá louka (https://ostrava.idnes.cz/foto, 2012)  



Monika Biskupová: Uhelné odvaly Ostravska 

3 

 

 Druhý odval, tedy komplex odvalů, který se nachází mezi bývalými doly Vrbice 

a Heřmanice, je ohraničen železniční tratí Ostrava – Bohumín a na východě sousedí 

s Heřmanickým rybníkem. Na jihozápadě je bývalá chemička, po které jsou dnes viditelné 

pouze některé pozůstatky, jako například komín dříve sloužící na odvod odpadních spalin. 

Rozloha celého areálu dosahuje zhruba 165 ha a skládá se z několika odvalů – Karolína, 

Autoodval, Svoboda a Provozní. Jedná se o typ tabulového odvalu, kde je nejdůležitější 

plocha, kterou zaujímá tento typ tělesa a převládá horizontální rozměr nad vertikálním 

(Jelínek, 2006). 

Obr. 3: Mapa odvalů 

Třetím studovaným je odval dolu Jan Šverma, který je situovaný v obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky. Aktuálně je jeho pozice dána především železniční sítí, která jej 

obklopuje z 85 %. Co se týče starší lokalizace, odval se nacházel v blízkosti dnes již 

bývalého dolu Jan Šverma, odtud pramení i jeho název. Jeho východní část je omezena 

Černým potokem. Jedná se o tabulový typ odvalu, tudíž není důležitá mocnost, ale plocha 

na které se nachází. Z historického hlediska se tento typ odvalu používal jako zásyp údolních 

niv nebo plnil protipovodňovou funkci (Havrlant, 1980).  

 1.3 Historie 

 Roku 1763 bylo ve Slezské Ostravě objeveno uhlí, od té doby se tedy datuje počátek 

jeho těžby. Ta se plně rozvinula v 80. letech, až když se začalo těžit na Landeku. Postupně 

se těžba přesouvala i do ostatních přilehlých částí jako např. Karviné či Těšínska a tehdejšího 

Pruska. Toto vytěžené uhlí se používalo jako palivo, ale od roku 1830 nastal obrat a to díky 
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rozvoji Vítkovických železáren, které podnítily zdvojnásobení těžby uhlí. Až do roku 1885 

se těžilo v dolech západní části ostravsko-karvinského revíru, a to z porubských vrstev1 

ostravského souvrství, poté se postupovalo k méně mocným vrstvám jakloveckým (Černý, 

2003). Největší rozmach dolování přišel po první světové válce díky změně poměrů 

a modernizaci, který trval až do 30. let, kdy přišla hospodářská krize. Obrat pak nastal 

až s rozšířením průmyslu, kdy se zvýšil export do zahraničí. Kvůli podepsání mnichovské 

dohody se území rozdělilo na různé politické celky – Německá říše, Polsko a zbytek připadl 

Protektorátu Čechy a Morava. Až do roku 1945 se těžilo ve velkém, posléze těžba začala 

ustupovat, v důsledku války byly některé doly poškozeny a také ubývalo horníků. Přišla 

na řadu revitalizace a s ní se začal zvyšovat i počet pracovníků a probíhaly přestavby dolů. 

Na začátku 60. let a po celou jejich dobu hornictví provázely vzestupy a pády, především 

kvůli důlním neštěstím a vývoji hospodářství, tudíž i odbytu. Od poloviny 70. let nastal 

poslední vrchol těžby, velmi významné datum pro Ostravsko byl rok 1990 (Weissmannová, 

2004). Kvůli vytěžení ložisek a z ekonomických důvodů postupně ukončily těžbu doly 

Šverma, Ostrava, Heřmanice a Odra. Útlum těžby započal i z důvodu rozhodnutí 

ministerstva pro hospodářkou politiku a rozvoj ČR č. 236/1991. Tímto rozhodnutím byla 

ukončila těžba na Ostravsku a pokračovala již pouze na Karvinsku. Nyní je aktuální stav 

OKD takový, že provozuje tři doly v plné činnosti a jeden v konzervačním režimu.  

 

 

  

                                                 
1 Je to jednotka podřazená Ostravskému souvrství, která je starší než vrstvy sloje Prokop a mladší 

než Jaklovecké vrstvy. Její mocnost klesá na jih i východ od Karvinska, kde dosahují mocnosti až 720 m. Mezi 

další vrstvy tohoto souvrství se řadí Hrušovské a Petřkovické vrstvy.  
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2  GEOGRAFIE A MORFOLOGIE KRAJINY OSTRAVSKA 

OVLIVNĚNÉ TĚŽBOU - ZMĚNY V ČASE 

 

 2.1 Geologie  

 Jak Česká republika, tak i zkoumané území je složeno ze dvou celků a to Českého 

masivu a Karpatské soustavy. Konkrétně se Ostravsko řadí do Moravskoslezské části 

Českého masivu a do Vnějších Západních Karpat.   

 Pro geologický vývoj celého Ostravska je zásadní proces sedimentace v ostravské 

pánvi, který proběhl v karbonu. I když paleozoické horniny zde k povrchu skoro 

nevystupují, jejich přítomnost je klíčová.  Jedná se o sedimenty svrchního karbonu, které 

představované ostravským souvrstvím2, jež je tvořeno především jílovci, prachovci, pískovci 

a hlavně uhelnou hmotou. Jedná se o cyklicky střídající se mořské (neuhlonosné) 

a kontinentální sedimenty (uhlonosné) (Zástěrová, 2016).  

 Výše popsaný (byť zjednodušeně) vývoj je velmi důležitý pro oblast Ostravska, 

ale ne jediný. Druhým důležitým mezníkem je vývoj související se vznikem Karpatské 

soustavy. Ta ovlivňuje Ostravsko svou předhlubní a zapříčinila vznik zlomového pásma 

ve směru SZ-JV. Karpatská soustava se formovala díky alpinskému vrásnění a to od křídy 

do třetihor. Díky tomuto vrásnění byly přesunuty sedimenty směrem do předhlubně. 

V dalším období, především během miocénu byla oblast na zlomových zónách postižena 

neovulkanismem. Současná podoba morfologie terénu byla formována kvartérní 

sedimentací, která postihuje prakticky všechny typy od ledovcové, přes fluviální 

až po jezerní. Tyto sedimenty pochází z období elsterského a sálského zalednění, 

tj. ze středního pleistocénu. Nejmladší, ale velmi významnou složku terénu pak představují 

antropogenní uloženiny (Weissmannová, 2004). 

 Geologii Ostravska ovlivňuje především přítomnost uhelných slojí a jejich těžba. 

Více než 200 let se zde těžila uhlí koksová, žírná až antracitová, především ve vrstvách 

hrušovských a petřkovických. Do roku 1985 bylo v OKR vytěženo 1,6 miliardy tun uhlí 

a 0,7 miliardy tun hlušiny (Jelínek, 2006).  

 

                                                 
2 Ostravské souvrství představuje uhlonosnou molasu paralitickou s mocností až 2 800 m. Dělí na petřkovické, 

hrušovské, jaklovecké, porubské vrstvy a vrstvy sloje.  
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1 a 2 – souvrství karvinské – vrstvy: 1 – doubravské s.l. a svrchní sušší (westphal A), 2 – spodní sušské (svrchní nanur) a sedlové (střední 

namur), 3 až 6 – souvrství ostravské (spodní namur) – vrstvy: 3 – porubské, 4 – jaklovecké, 5 – hrušovské, 6 – petřkovické, 7 – flyšový 

vývoj spodního karbonu (kulm),  8 – karbonátový vývoj spodního karbonu a devonu,  9 – bazální klastika devonu, 10 – krystalinikum, 

11 – česko-polské státní hranice, 12 – průběh významných zlomů, a – ověřený průběh, b – předpokládaný průběh, 13 – osy antiklinál 

a synklinál, 14 – obce, ZS – pásmo západních sedel, ZOZ – západní okrajový zlom, MS – michálkovická struktura, OS – orlovská 

struktura, BZ – bludoviský zlom, JZ – janovický zlom, BS – zlomové pásmo beskydského stupně.  

Obr. 4: Geologická mapa (Dopita, 1977; upraveno) 

 2.2 Geomorfologie  

 Celý Moravskoslezský kraj se skládá ze 2 velkých systémů a to Hercynského a Alpsko-

himalájského. Dále pak ze tří subsystémů – Hercynské pohoří, Epihercynské nížiny a Karpaty, toto 

dělení pokračuje přes provincie, subprovincie, oblasti až k celkům. Ovšem Ostravsko, je na rozdíl 

od ostatních okresů Moravskoslezského kraje více monotónní, celé se řadí do celku nazývaného 

Ostravská pánev.  

 Podle Demka (2006 st. 48) je geomorfologické členění následující:  

Tab. 1: Geomorfologické členění zóny podle Demka 

Systém Subsystém Provincie Subprovincie Oblast Celek 

Alpsko-

himalájský 
Karpaty 

 

  Západní Karpaty 

 

 

Vněkarpatské 

sníženiny 

Západní Vněkarpatské 

sníženiny 
Moravská brána 

Severní Vněkarpatské 

sníženiny 

Ostravská pánev 

(VIIIB-1) 
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 Ovšem tento samý autor ještě pokračuje v dělení, a to na Ostravské roviny 

(VIIIB-1A), kam dále patří Novobělská rovina, Porubská plošina, Antošovická rovina 

a Ostravské nivy a Ostravské plošiny (VIIIB-1B), kam spadá Orlovská plošina, Havířovská 

plošina a Karvinská plošina.  

  Pokud jde o geomorfologické začlenění tří odvalů, halda Ema přísluší 

Orlovské plošině, halda Heřmanice pak do Ostravských niv spolu s odvalem Jan Šverma.  

 Ostravská pánev se dá charakterizovat jako teritorium, jako akumulační sníženina 

či akumulační plošina, doplněná o říční terasy. Výsledný reliéf má tudíž formu ploché roviny 

a taktéž v oblasti řek převládají spíše rovinné formy s nízkými terasami. Podle Demka (2006, 

str. 332) zaujímá celkovou plochu 483 km2, přičemž střední výška dosahuje 244 m n. m., 

naopak nejvyšším bodem jsou pak Kouty v Havířovské plošině.  

V současné době se reliéf nevyznačuje pouze přírodními faktory, ale také  člověk, 

ať již přímou či nepřímou cestou modeluje krajinu. A to jak aktivitami jako je průmysl, 

těžba, lesnictví či zemědělství. Tímto způsobem je nejen transformována krajina, 

ale i horniny a půdy. Člověk tímto tudíž může způsobit vznik nových tvarů jako např. odvaly 

či, naopak destrukci jako např. sesuvy a otřesy půd.  

Vliv hornické činnosti přináší mnohé sekundární jevy na stav a vývoj reliéfu. 

Například koloběh vody, kterou bylo nutno pro těžbu odčerpat a po ukončení těžby byla 

následovně znovu přivedena, obdobný proces nastává s horninami, jež se odeberou 

z horninového masivu a později se odloží na povrch. Dalším faktorem je pokles krajiny 

vlivem poddolování, změny v seismicitě nebo vznik odkališť. Poslední zmíněný faktor lze 

brát jako vhodný, neboť se může najít další využití v současnosti a povzbudit vznik 

nebo obnovu fauny a flory.  

Podle studie, kterou realizoval Marschalko (2006, str. 251) se zjistilo, že během 60 let 

přibylo skoro 34 % zastavěného území, čímž se rozumí nejen obydlí, ale i průmyslová 

výroba. Nutno však podotknout, že ta je nepravidelně lokalizována a v některých částech 

došlo k výrazně větší výstavbě jako např. Výškovice či Dubina. Pokud jde o rozlohu 

zalesnění překvapivě i ta má vzrůstající tendenci, jelikož zalesněná plocha na území 

městských částí Ostrava Jih, Polanka nad Odrou, Svinov, Stará Bělá, Hrabová, Vítkovice 

a Slezská Ostrava (jejich celková rozloha činí zhruba 116,24 km2 z celkových 214 km2, které 

má Ostrava) čítala 2,82 km2 v roce 1946 a před zhruba 10 lety to bylo 3,79 km2, i tím získává 

město zajímavou pozici co do přítomnosti porostů. Ovšem opačný proces nastal s plochou, 

která je klasifikována jako pole a louky, jejichž rozloha se zmenšila zhruba o 5 %. Změny 

díky lidské činnosti, kam se řadí odkaliště, haldy, skládky a výsypky nebyly tak radikální 

ubylo pouze 0,45 %, provádí se zejména rekultivace krajiny (viz obr. 5). 
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Obr. 5: Porovnání vývoje odvalů v čase – levý snímek 50. léta a pravý snímek rok 2006; 

(http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/, 2018)  

Halda Ema  

Odval Heřmanice  

Odval Jan Šverma  
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 2.3 Hydrologie a hydrogeologie  

 Co se týká hydrologické otázky, Ostravská pánev3 se charakterizuje tím, že se zde 

vlévá do Odry Olše, Opava (levostranná) a Ostravice (pravostranná). Rozdílem mezi těmito 

dvěma toky je spád, který má Ostravice daleko větší a vzniká tímto i hlubší koryto a drobné 

peřeje. Povodí v této zkoumané části má vějířovitý tvar a další charakteristikou je odtok, 

který zde dosahuje svého maxima v jarním období, především mezi březnem a dubnem.  

Povodí Odry je jedno z vůbec nejmenších povodí celé ČR. Propojením nádrží Kružberk, 

Morávka a Šance vznikla první vodárenská soustava sítí nádrží v Česku, která zásobuje 

převážně Ostravsko. Ale protože je poptávka po vodě pro město Ostravu a jeho aglomeraci 

velká, přivádí se voda také z jiných nádrží, jako např. Žermanice, Olešná, Slezská Harta 

a další (Weissmannová, 2004).  

 Z dalších důležitých hydrologických prvků lze jmenovat vodní nádrže, zde je 

nejdůležitější Heřmanický rybník, který se nachází na východ od odvalu Heřmanice. Byl 

vybudován za účelem zadržování důlních vod, vypouštěných ze silně mineralizovaných 

karbonských vrstev z důlních děl. Tento rybník se nachází taktéž na evropské soustavě 

chráněných území NATURA 2000 a od roku 2013 je také přírodní památkou, jelikož je to 

významný ekologický prvek a je to také útočiště čolka velkého a významná ornitologická 

lokalita. Dalšími významnými vodními plochami jsou rybníky v Polance, 

Porubě a v Bartovickém lese.  

   Hydrogeologická část vychází z Hydrogeologické rajonizace ČR, která i zde podle 

přiloženého obrázku č.8 dokazuje, že Ostravsko jako takové je rozděleno do různých rajonů. 

Zájmová oblast spadá do rajonu Ostravské pánve a do její ostravské části. Avšak v širším 

pojetí obsahuje také rajon 1520, který se identifikuje jako Kvartér Opavy, či rajon 1510 – 

Kvartér Odry. Jak je vidět i na mapě, studovaná lokalita se řadí do rajonu 2261, který 

se identifikuje jako ostravská část ostravské pánve, v základní vrstvě, kde se nachází 

neogenní sedimenty a to převážně bazálními klastiky a poté vápnité jíly. Nad nimi se často 

nachází hlinité a štěrkohlinité písky, které hrají značnou roli v propustnosti. Celková rozloha 

tohoto rajonu je skoro 250 km2, nachází se v terciérních a křídlových pánvích 

a v sedimentech.  

 Existuje také hlubší oběh podzemních vod, který je způsoben převážně tektonickými 

drenážními liniemi nebo jinými útvary. Jedná se o podzemní vodu karbonu, podzemní vody 

pelitické facie spodního badenu a podzemní vody bazálních klastik spodního badenu, kde je 

                                                 
3  Touto oblastí rozumíme geomorfologický celek, který je vymezen Slezskou nížinou, Nízkým Jeseníkem 

a Moravskou bránou ze SZ. Východní hranicí se rozumí Příborská pahorkatina, Třinecká brázda a Těšínská 

pahorkatina.  
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ovšem často problém jejich kvalita, co se týče obsahu kyslíku či biologického nebo 

mikrobiologického znečištění.   

 

Obr. 6: Hydrogeologická mapa (http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/, 2018; upraveno) 

 2.4 Pedologie  

 Dominantní půdní typ v zájmové lokalitě jsou luvizemě či luvisoly, které se dřív 

označovaly jako illimerizované půdy, ty vznikají procesem zvaným illimerizace4. Tento 

půdní typ vzniká především ze spraší, ze svahoviny a materiálu základních morén. Většinou 

se vyskytují v nížinách, jako v tomto zde na Ostravsku. Najdeme zde také hnědozemě, ty se 

vyznačují se určitou kyselostí, mají celkem vysoký podíl živin, méně pak vody a další 

vlastností je jejich dobrá uléhavost (Atelier T-plan, 2015).  

 Dalším půdním typem, který je v dané oblasti hojně zastoupen, jsou fluvizemě. Ty 

se řadí do skupiny nivních půd, nachází se především v blízkosti říčních, tudíž jsou velmi 

dobře zásobované vodou. 

 I zde je potřeba zmínit vliv člověka, který se velmi podepsal na kvalitě a typu půd, 

jelikož většina území se klasifikuje jako antropické, antroposoly. Definují se jako půdy 

s výrazně modifikovanými půdními horizonty nebo to jsou půdy vzniklé z přemístění 

materiálu – jako v tomto případě u hald. 

                                                 
4 Je to proces, při kterém se částečky jílu pohybují ve svislém směru, dochází k tomuto procesu především 

v půdách, kde se střídají proces zavlhčení a vysychání.  

http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/
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Obr. 7: Půdní mapa (http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/, 2018; upraveno) 

 2.5 Fauna a flóra 

  Fauna i flóra jsou velmi ovlivněny geografickou polohou a morfologií krajiny. 

V Ostravské pánvi jsou rozšířeny zejména dubové bučiny, dále pak ostružiníky a krušina 

olšová, co se týče bylinného podrostu nacházíme ostřici třeslicovitou. Jedná se o přechodné 

stádium mezi lužními lesy a acidofilními bučinami, které souvisí s těžkými a kyselými 

pseudoglejovými půdami. Flóra je tak převážně uniformní a převládají vodní, bažinné 

či lužní druhy. Avšak na většině plochy se vyskytují převážně antropogenní vegetace, tento 

faktor je také hlavním faktorem, který určuje faunistický výskyt. V zamokřených plochách 

se vyskytují obojživelníci, například kuňka obecná, ropucha zelená, ale také ptáci jako 

vodouš rudonohý. Na ostravských haldách se nachází také další druhy jako bělořitek šedý, 

koroptev polní či ťuhýk obecný (Weissmannová, 2004). Tyto antropogenní útvary umožnily 

výskyt i více teplomilných živočichů jakožto střevlíku nebo kovaříku. Jmenovitě mezi 

vzácné druhy střevlíků patří – Abax schueppeli rendschmidti, Amara makolskii nebo Leistus 

rufomarginatus. Mezi drábčikovité to naopak – Tasguis pedator pedator, Astrapeus ulmi 

či  Ocypus compressus.  V chladnějších částech hald se vyskytují také kvapníci. Tyto druhy 

našly své útočiště jen díky spontánní sukcesi. Proto se vyskytují názory, které propagují 

nerekultivovat tyto plochy, jelikož vznikají unikátní stanoviště a navíc to není finančně 

náročná rekultivace, většinou bývá i rychlejší (Hodeček, 2015).  

 Podle Drlíka (1964, str. 33) by se rostlinná společenstva měla uvádět ve vztahu 

k ekologickým podmínkám. Na haldách se totiž vyskytují teplotní rozdíly půdy a různé 

stupně zvětrávání, tyto podmínky se značně odráží na skladbě fytocenóz.    

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
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3  MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ ODVALŮ 

 3.1.Vytvoření odvalů na Ostravsku  

 Na celém Ostravsku jsou uloženy miliony tun hlušiny ve formě odvalů, které jsou 

tvořeny z velké části karbonskou hlušinou. Podle katalogu hlušin se v okrese Ostrava-město 

v roce 1989 nacházelo až 116 hlušinových deponií. Až do současnosti zůstaly některé z nich 

termicky aktivní. Pro tuto bakalářskou práci byly vybrány 3 odvaly – Jan Šverma, Heřmanice 

a Ema. Podle Jelínka (2006, str. 109) jsou informace o odvalech uloženy v mapovém serveru 

Geofondu.  

 Z historického hlediska měla každá těžební jáma svůj odval, především kuželovitého 

typu. Posléze se však soustřeďovala hlušina na centrální odvaly s plochou formou. Největší 

počet malých a starých odvalů je právě v slezskoostravském prostoru. Co do plochy, patří 

mezi největší odval na Zárubku, dále odval u dolu Petr Bezruč a odval v Hrušově-

Heřmanicích. Menší odvaly pak nacházíme ve směru od dolu Zárubek až do Kunčic. A různé  

konvexní tvary pak nacházíme ve směru od dolu Šverma do Koblova. Materiál uložený 

na těchto odvalech pochází z otvírkových a přípravných DD. Jedná se o hlušinu vznikající 

po úpravě uhlí a vytěženou s uhlím jako proplástky nebo se jedná o přibírané podložní 

a nadložní horniny. Jednotlivé odvaly se tedy liší jednotlivým zastoupením hornin, podle 

vrstevních jednotek, ve kterých probíhala extrakce. Situace je složitější na centrálních 

odvalech, kde probíhala navážka hlušin i z různých dolů i úpraven (Jelínek, J., 2006). 

Součástí těchto odvalů jsou také v některých případech černé skládky, kde nebylo skladování 

řízené a ukládaly se zde různé surovinové materiály.   

 Na Ostravsku bylo deponováno skoro 74 mil. m3 hlušiny, v roce 2000 podle Jelínka 

(2006, str. 112) bylo v celém OKD evidováno 46 odvalů. Tento pokles, který proběhl 

od roku 1989 do 2000, je dán zejména slučováním malých odvalů do větších a především 

jejich využíváním jako stavební suroviny při stavbách silnic a železnic. Například na odvalu 

Heřmanice se předpokládá, že objem uloženého materiálu je 21 milionů m3. Na rozdíl 

od odvalu Emy, kde je objem odhadován pouze na 4 miliony m3. U odvalu Šverma 

je násypný objem zhruba 5 mil. m3 hlušiny a tvoří jej materiál z DP Mariánské hory 

a z úpraven uhlí.  

 3.2 Odběry a příprava vzorků   

  Pro samotnou přípravu vzorků a jejich následné zkoumání bylo potřeba 

v první fázi jednotlivé vzorky odebrat v terénu a následně je označit. Samotná místa odběru, 

jsou blíže specifikována v následující kapitole. V druhé fázi bylo potřeba připravit vzorky 

na jednotlivé zkoumání – pro práci s mikroskopem a pro RTG analýzu, kdy již samotná 

příprava pro první účel byla daleko zdlouhavější a pracnější.  
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 Nejdříve bylo nutné odřezat ze vzorku menší kousek tak, aby byl reprezentativní, 

ale na druhou stranu se vybírá tak, aby nebyl příliš nerovný a s poruchami. Samotné řezání 

se provádí pomocí diamantových pil za pomocí vody, která usnadňuje jednak samotnou 

práci, a také zajišťuje méně prašné prostředí. Poté následuje fáze hrubého zbroušení, kdy je 

potřeba vzorek zbavit větších nerovností. Brousí se na brusných kotoučích o různých 

zrnitostech, v tomto případě 400 a 800 μm, taktéž za použití vody.  Další postup je tmelení 

na podložní sklo, které bylo předem zmatněno, pomocí brusného prášku. V tomto případě 

na tmelení byla využita epoxidová pryskyřice, která se smíchá v potřebném poměru 

s dalšími látkami jako polyester. Poté se vzorek nechá zaschnout zhruba 24 hodin a následně 

pokračuje fáze broušení. Ta je potřebná k dosažení finální tloušťku vzorku 0,02 mm, provádí 

se pomocí diamantové frézy za pomocí vody. Ve finální fázi se znovu odbrušuje pomocí 

brusného prášku, který se používal pro zmatnění podložného skla. Následně se výbrus 

překryje kanadským balzámem a poté druhým krycím sklem. Takto připravený vzorek je 

připraven k další fázi zkoumání.  

 Při přípravě vzorků pro difrakční analýzu se nejdříve zbylé kusy vzorků podrtily 

v čelisťovém drtiči. Pro získání velmi jemného prášku ze vzorků se jednotlivě dodrtily 

v achátové misce. Poté pomocí tzv. kvartace, procesu zmenšování a pravidelného dělení 

vzorku se vybrala reprezentativní část vzorku, který byl následovně dodrcen v již zmiňované 

misce.   

 

 3.3 Makroskopický a mikroskopický popis odebraných vzorků 

   3.3.1 Vzorky z odvalu Jan Šverma 

 Na tomto odběrném místě bylo odebráno 6 vzorků, které byly pojmenovány podle 

chronologie odběru a místa Š podle dolu Jan Šverma. Jedná se o horniny s různým stupněm 

termické přeměny, jak je možno vidět na následující fotodokumentaci. Různě barevné 

odstíny hornin jsou způsobeny jednak termickou přeměnou a jednak zvětráním. Vzorky 

hornin byly odebrány z profilu tak, aby byly zastoupeny různé stupně termické přeměny, 

tj. vzorky různých barev, stupně rozpadání, či vzorky se sekundárními minerály na povrchu.   
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Obr. 8: Lokalizace odběrného místa odvalu Jan Šverma (http://geoportal.cuzk.cz) 

 

Obr. 9: Celkový pohled na profil odvalu Jan Šverma již z části odtěženého   
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Obr. 10: Detailní pohled na odběrový profil 

 

  Vzorek Š1  

Obr. 11: Vzorek Š1  

 Na obrázku č. 12 je v detailu patrné místo odběru vzorků z odvalu Jan Šverma. 

Vzorek Š1 byl odebrán v místě černé plochy (na obrázku přibližně uprostřed). Hornina má 

tmavě šedou až černou barvu s různými skvrnami, které dokazují různý stupeň přeměny. 

Na pohled je textura horniny kompaktní, bez trhlin a pórů, stejnoměrně zrnitá, jemnozrnná. 

Charakter lomných ploch a hran je nerovný až ostrohranný, jen místy zaoblený. Na povrchu 

jsou patrné měkké a drolivé sekundární minerály, jejich určení není makroskopicky možné. 

Vzorek má spíš charakter drolivý.  
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Obr. 12: Mikroskopické fotografie vzorku Š1 (horní rovnoběžné PPL polarizátory dole zkřížené CPL)  
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 Při pohledu na mikroskopický preparát připravený ze vzorku Š1 je zřetelně patrné, 

že horninu představuje klastický sediment. Vzorek má převládající subangulární 

psamitickou strukturu, ovšem některé klasty jsou angulární, a dokonce i oválné. 

Ve složení klastů má dominantní zastoupení křemen, odhadem jeho podíl dosahuje 

asi 30 %. V menší míře jsou zastoupeny živce, v rovnoběžných polarizátorech zakalené. 

Ojediněle jsou patrná zrna muskovitu. Pojivu představují velmi jemnozrnné fylosilikáty 

a jednak opakní uhelná hmota. Dále je v pojivu přítomna amorfní sklovitá fáze. Zrna 

křemene mají průměrnou velikost okolo 100 μm. Živce jsou zastoupeny hlavně 

plagioklasy, o čemž svědčí místy patrné polysyntetické lamelování. Vzorek Š1 je možné 

označit jako drobový pískovec.  

 Vzorek Š2   

 Barva vzorku (viz obr. 14) je okrová až rezavě hnědá. Místy jsou na povrchu patrné 

světlejší (bílé až béžové) zrna řádově milimetrových rozměrů a tmavě šedé nepravidelné 

skvrny. Barva vzorku souvisí se silnou termickou alterací. Hornina je velmi jemnozrnná 

až masivní, textura je pelitická. Vzorek má nepravidelný tvar, charakter povrchu je nerovný 

a lomné hrany jsou ostré. Patrná je i původní vrstevnatost, hornina je silně drolivá 

a rozpadavá, mnohem více než předchozí vzorek Š1.  

Obr. 13: Vzorek Š2 

 Ze vzorku Š2 byl rovněž připraven mikroskopický preparát, nicméně jeho detailnější 

popis je vzhledem ke struktuře velmi komplikovaný. Připravený preparát nemá potřebnou 

tloušťku, při jeho přípravě docházelo k silnému odnosu materiálu horniny během broušení, 

což negativně ovlivnilo možnosti mikroskopického pozorování (viz obr. č. 15). I přes vyšší 

tloušťku preparátu je patrné, že hornina obsahuje zbytky původních klastů představovaných 

křemenem o velikosti maximálně do 10 μm. Drobné subparalelní trhliny vyplňuje opakní 

hmota. Identifikace pojiva není v mikroskopu možná. Vzorek Š2 je možné pojmenovat jako 

porcelanit.  
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Obr. 14: Mikroskopické fotografie vzorku Š2 (horní rovnoběžné PPL polarizátory dole zkřížené CPL) 
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 Vzorek Š3  

 Hornina má barvu cihlově červenou až hnědou na povrchu s patrnými bílými výkvěty 

sekundárních minerálů. Hornina má všesměrnou strukutru, lomné plochy jsou rovné 

s ostrými hranami. Tendence k rozpadání není patrná, hornina je masivní, jemnozrná, 

s aleuritickou texturou. Jednotlivá zrna minerálů není možné makroskopicky identifikovat.   

 

Obr. 15: Vzorek Š3 

 V mikroskopu jsou patrné jednak klasty původní horniny a jednak nově vytvořená 

částečně sklovitá fáze tvořící paralelní polohy rezavě hnědé barvy (při rovnoběžných 

polarizátorech). Čistě amorfní sklovitá fáze tvoří paralelní útvary o mocnosti maximálně 

50  μm (útvary připomínají výplň puklin, ale stejně tak to mohou být přeměněné polohy 

fylosilikátů). Klasty jsou tvořeny křemenem, velikost zrn se pohybuje okolo 20 – 25 μm. 

Zrna mají původně angulární tvar, ale při větším zvětšení je dobře patrné jejich zaoblení 

v rozích hran vzniklé při částečném natavení. Pojivo tvoří velmi jemnozrnné slídy (Dana, 

1997).  
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Obr. 16: Mikroskopické fotografie vzorku Š3 (horní rovnoběžné PPL polarizátory dole zkřížené CPL) 
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 Vzorek Š4 a Š5 

 Vzorky mají podobný charakter a byly odebrány za účelem identifikace sekundárních 

minerálů. Oba mají tmavě hnědou až černou barvu s různými žluto-bílými skvrnami, 

kterépředstavují nově vzniklé minerály. Vzorky jsou silně zvětralé a rozpadavé díky 

přítomnosti drobových mikrotrhlin. Bližší určení horniny není vzhledem ke stupni zvětrání 

možné.     

      Obr. 17: Vzorek Š5 

 Obr. 18: Vzorek Š4 

 Vzorek Š6a  

 Vzorek Š6 byl záměrně odebrán mimo kausticky přeměněnou pestrou polohu. 

Záměrem bylo srovnání s předešlými vzorky a odpověď na otázku, do jaké míry je přeměna 

v odvalu homogenní a zda i v blízkosti evidentně přeměněných poloh mohou zůstat 

zachovány horniny původní, resp. nejevící na první pohled žádnou patrnou přeměnu. Jedná 

se o horninu s převážně šedou barvou, avšak jejím nejvýznamnějším makroskopicky 

patrným znakem je vrstevnatost, představována střídáním jemných vrstviček s různými 

odstíny šedé až šedočerné barvy. Hornina je na první pohled čerstvá, nezvětralá a nejeví 

známky postižení termickou alterací. Hornina je masivní, kompaktní, s odlučností podél 

ploch vrstevnatosti. Hornina je stejnoměrně zrnitá s psamitickou texturou.   
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Obr. 19: Vzorek Š6 

 Jelikož je hornina anizotropní, byly zhotoveny 2 výbrusy s různou 

orientací – (rovnoběžně Š6a a kolmo k rovině vrstevnatosti Š6b).  

 Z posouzení připravených výbrusů je možné konstatovat, že hornina je klastická, 

struktura horniny je všesměrná, stejnoměrně zrnitá, psamitická. Z identifikovaných minerálů 

převládá křemen, průměrná velikost zrn se pohybuje kolem 100 μm. Zrna křemene jsou 

angulární až subangulární, převážně izometrická. Odhadem představují podíl 

přibližně 30  %. Druhým zastoupeným minerálem je živec. Jeho zrna jsou ovšem zakalená, 

šedá při pozorování v rovnoběžných nikolech. Třetí významnou fází je amorfní hmota 

šedohnědé až černé opakní barvy. Hmota obklopuje klasty původní horniny a vytváří 

nepravidelné, pseudoparalelní vrstvičky, které se však při větším zvětšení rozpadají 

na zprohýbané, nepravidelně protažené částice. Struktura hmoty není zcela homogenní, 

místy přechází z amorfní na hemikrystalickou. Původní horninu je možné označit za 

drobovitý pískovec.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monika Biskupová: Uhelné odvaly Ostravska 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Mikroskopické fotografie vzorku Š6a (horní rovnoběžné PPL polarizátory dole zkřížené CPL) 
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Obr. 21: Mikroskopické fotografie vzorku Š6b (horní rovnoběžné PPL polarizátory dole zkřížené CPL) 

  



Monika Biskupová: Uhelné odvaly Ostravska 

25 

 

  3.3.2 Vzorky z odvalu Ema  

 Na druhém odvalu, byly odebrány další 3 vzorky, které dostaly označení taktéž  podle 

postupného odběru a písmene E, které značí název Ema. Na dokumentačních obrázcích 

(viz obr. 22 a 23) lze vidět, že se jedná o aktivní oblast, ve které dochází k minerálním 

přeměnám a také výparům plynů.  

Obr. 22: Lokalizace odběrných míst odvalu Ema (http://geoportal.cuzk.cz) 

Obr. 23: Odběrné místo vzorků E1 a E2 
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Obr. 24: Detailní pohled na místo odběru vzorku E1  

       Obr. 25: Detailní pohled na odběrové místo vzorku 

       E2 s výchozy par a plynů 

 Vzorek E1 

 Hornina je tmavě hnědé barvy a má žlutý povlak na povrchu, který je tvořen 

sekundárními minerály, krystalizující z vystupujících výparů. Narozdíl od předešlých 

vzorků jsou rozměry tohoto daleko menší, avšak také kompaktní a se sklonem k drolení se. 

Makroskopicky nejsou patrné žádné pukliny ani trhliny. Z tohoto vzorku nebyl připraven 

výbrus, pouze byly studovány novotvořené minerály pomocí elektronového mikroskopu 

(viz dále).   

Obr. 26: Vzorek E1 

 Vzorek E2  

 Hornina má červenou barvou cihlového odstínu. Na povrchu jsou nově vzniklé 

minerály, které mají bílou a žlutou barvu a vytváří skvrny. Makroskopicky nelze hovořit 

ani o břidličnatosti jako o puklinách či trhlinách. Má tudíž celistvý a kompaktní tvar. Rovněž 

tento vzorek byl určen ke studiu pod elektronovým mikroskopem.  
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Obr. 27: Vzorek E2 

 Vzorek E3   

 Vzorek je základní nepřeměněnou horninou, v tomto případě pískovec, který 

má za charakteristický znak páskování, které je dáno přítomnosti uhlí. Hornina má barvu 

převážně světle hnědou až šedou. Vzorek je stejnoměrně zrnitý a nejsou přítomné pukliny 

ani trhliny. Hornina je masivní, bez známek zvětrávání a má psamitickou strukturu.   

 

 

Obr. 28: Vzorek E3 

 

Struktura vzorku je stejnoměrně zrnitá. V minerálním složení nacházíme především 

křemen, který má spíše angulární tvar a zrna dosahují velikosti zhruba 150 μm. Dále pak 

vzorek obsahuje živce, dle charakteru dvojčatění plagioklasy, pravděpodobně albit 

(polysyntetické lamelování), ale také živce alkalické zastoupené ortoklasem (karlovarské 

srůsty) (Gregerová, 2002). Živce jsou zčásti přeměněné na kaolinit. Z fylosilikátů je 

přítomen muskovit v podobě tenkých, dokonale štěpných, šupinkovitých agregátů. Amorfní 

organická hmota je přítomna v podobě protažených, nepravidelně zprohýbaných agregátů 

hnědé barvy, majících tendenci vytvářet přibližně paralelní polohy.  
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Obr. 29: Mikroskopické fotografie vzorku E3 (horní rovnoběžné PPL polarizátory dole zkřížené CPL) 
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 3.4 RTG analýza  

  Vzorky byly odebrány z povrchu odvalu, v případě odvalu Jan Šverma z již 

existujícího zářezu a v případě odvalu Ema u kamenného valu, který byl vytvořen 

pro ochranu před nebezpečnými plyny. Ačkoliv bylo odebráno více vzorků pro analytickou 

metody RTG práškové difrakce, bylo vybráno pouze pět vzorků, které mají charakterizovat 

jednotlivé teplené stupně alterace. Například vzorky Š1 a Š2 reprezentují vysoký stupeň 

alterace, narozdíl od vzorku Š6 a vzorku E3, které představují horniny nepostižené tepelnou 

alterací, podle makroskopického pozorování. Měření provedeno na přístroji AXS D8 

Advance a následně bylo digitálně zpracováno.  

 Výše zmíněná metoda byla zvolena jako doplňující k mikroskopii, a to zejména pro 

přesnější stanovení druhotných minerálů ve vybraných vzorcích. Existují i další podobné 

metody jako Guinierova, Debye-Scherrerova, ale v tomto případě byla použita 

difraktometrická – ta se odlišuje především vzdáleností registračního zařízení od vzorku 

a fokusací záření. Metoda využívá pouze monochromatické RTG záření pro detekci 

fázového složení. Co se týče praktického postupu, vzorek pro samotnou zkoušku 

se připravuje mletím na velmi jemný prášek, který se posléze nanáší na povrch skleněné 

destičky.  

 Difraktometr ukládá polohu a intenzitu reflexí a je vygenerován záznam pulsů, který 

se znázorňuje křivkou, kde se sleduje zejména difrakční maximum a tvar jednotlivých linií, 

které v tomto případě byly uvedeny jako přílohy k této bakalářské práci. Dalším výstupním 

souborem je textový soubor, ve kterém jsou udány informace o difrakčním úhlu  (Jelínek, a 

další, 2007). 

 3.4.1 Výsledky RTG difrakční analýzy 

 U vzorku Š1 výsledky analýzy ukázaly, že převládá amorfní fáze vzorku s 36,90 ± 

0,81 %, která je představována především uhelnou hmotou a hmotou sklovitou. Avšak 

nevyskytují se zde fáze, které by indikovaly vysoký stupeň termické přeměny – jako např. 

mullit, spinel nebo sekaninait. Nenacházíme zde kaolinit, což naznačuje, že vzorek prošel 

nízkoteplotní teplotní alterací. Dále pak vzorek obsahuje křemen a to 35,96 ± 0,33 %, 

muskovit s 16,35 ± 0,44 %, albit s 10,20 ± 0,27% a sádrovec s 0,58 ± 0,78 %.  
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Graf č. 1: Výsledky kvantitativní RTG difrakční analýzy pro vzorek Š1 

 Podobný stav je také u vzorku Š2 podle svého podílu minerálů, nejeví zvýšenou 

tepelnou přeměnu. K tomuto závěru vede především vysoký podíl křemenné složky, která 

zastupuje až 22,50 ± 0,33 % z celkového objemu. Tu převyšuje jen amorfní fáze, která má 

velikost skoro 49,50 ± 0,92 %. Další částí, která tvoří vzorek jsou slídy, ty jsou zastoupeny 

muskovitem a to 27,33 ± 0,45 %. Poslední část tvoří minerál hematit, který dosahuje pouze     

0,65 ± 0,10 %.  Z tohoto můžeme usuzovat, že se jedná o vzorek s mírně ovlivněnou 

strukturou termickou alterací, ovšem narostl zde podíl amorfní fáze oproti vzorku Š1. Ale 

za dosavadních podmínek a procesů se nestihl vytvořit žádný vysokoteplotní minerál.  

 

Graf č. 2: Výsledky kvantitativní RTG difrakční analýzy pro vzorek Š2 
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Graf č. 3: Výsledky kvantitativní RTG difrakční analýzy pro vzorek Š3 

  Vzorek Š3 se dá klasifikovat jako vzorek se středním ovlivněním tepelné 

alterace, podle složení se dá usuzovat maximální dosažená teplota okolo 700 °C. Největší 

podíl má muskovit s 44,58 ± 0,44 %, poté následuje amorfní obsah s 27,5 ± 0,11 %, který 

je představován především sklovitou hmotou, který byla vytvořena výpalem živce 

a kaolinitu. Křemen s 27,08 ± 0,33 % a nejmenší podíl má muskovit – 0,86 ± 0,17 %, který 

se s postupným zvyšováním teploty vytrácí, taktéž jako živce.  

 

Graf č. 4: Výsledky kvantitativní RTG difrakční analýzy pro vzorek Š6 

  U vzorku Š6 je patrné velké teplotní ovlivnění, značí to především přítomnost 

vysokoteplotních sekundárních minerálů jako jsou cordierit a cristobalit, což značí, 

že vzorek byl podroben teplotám vyšším než 1 000 °C. Hlavní zastoupení má však amorfní 
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fáze a to s 31,59 ± 0,79 %, poté následuje křemen s 32,94 ± 0,27 %, sanidin s 16,75 ± 0,31 

%, cordierit s 9,20 ± 0,20 %, cordierit zastupuje 9,20 ± 0,20 % a v poslední řadě také hematit 

s 2,58 ± 0,14 %.      

 

Graf č. 5: Výsledky kvantitativní RTG difrakční analýzy pro vzorek E3 

  Vzorek E3 představuje skutečnou původní horninu, jelikož nevydává žádné 

důkazy o tepelné přeměně, a změny v minerálním zastoupení nejsou patrny. Největší podíl 

na celkovém složení má křemen, jehož zrna jsou stabilní a neovlivněná, a to s 37,30 ± 0,57 

%. Dále to jsou amorfní složky, která zastupují 26,10 ± 0,14 % především uhelnou složkou, 

slídy zastoupené muskovitem 12,57 ± 0,71 %, živce v zastoupení albitu 12,19 ± 0,34 % 

a ortoklasu 6,78 ± 0,26 %, následuje chlorit 4,49 ± 0,43 % a jako poslední složka jsou jílové 

minerály v zastoupení kaolinitu 0,47 ± 0,69 %.  

 3.4.2 Nově vzniklé minerály  

 Jednotlivé tepelné stupně způsobují vznik různých druhotných minerálů, mezi ty 

nejvýznamnější a přítomné v odebraných vzorcích patří například cordierit nebo cristobalit.  

 Cordierit  

 Podle americké klasifikace se řadí do skupiny berylu, také je mu velmi strukturně 

podobný. Krystaly jsou masivní nebo vytváří krátké prizmatické celky, bývají proužkované 

se skelným až matným leskem. Jeho barva je modrozelená, modrá a šedofialová. Je to 

produkt vysokoteplotních regionálních metamorfóz a vyskytuje se v břidlicích, rulách a 

granulitech, jen vzácně jej najdeme v pegmatitech a křemenných žilách. Využití nachází 

v keramice díky termickým charakteristikám a používá se jako drahokam 

a v elektrotechnických aplikacích (Jelínek, a další, 2007).  
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 Cristobalit  

 Jedná se o polymorfii křemene, ale má jiné strukturní uspořádání tetraedrů SiO4. 

Vzniká z krystalizace amorfního SiO2 a to od 945 °C a samotný cristobalit má 2 polymorfy 

(viz obr. 33). Obě teplotní formy najdeme v opálu, nejčastěji jej pak najdeme v ryolitech, 

andezitech a trachytech, kde se spojuje s křemenem, tridymitem, coesitem a stishovitem. 

Cristobalit vytváří oktaedrické krystaly, jen občasně krychlové o velikosti 1 mm, jeho 

vláknitá forma se označuje jako lussatit.  

 Dalším významným minerálem, avšak nevyskytujícím se v odebraných vzorcích je 

mullit.  

 Mullit    

 Mullit vzniká složitým způsobem ze žáruvzdorných kaolinitových surovin, kdy 

vzniká mullit a sklo s příměsí cristobalitu při teplotách okolo 1 400 °C. Jeho krystalizace je 

intenzivní v uspořádaném kaolinitu, avšak za teplot zhruba kolem 1 100 °C. Za teplot okolo 

900 °C je velmi slabá výsledná krystalizace. Mullit se používá především 

při vysokoteplotních procesech, jako je tavení kovů nebo skla, při výrobě porcelánů 

a kyselinovzdorné keramiky (Jelínek, a další, 2007).  

 Ovšem nejsou to jen tyto tři minerály, existuje celá řada dalších termicky vzniklých, 

ale tyto byly vybrány, protože patří do tepelné alterace vysokoteplotní. Obecně na haldách 

s termickou aktivitou můžeme najít minerály jako např. arsenolit, jarosit, miloševčit 

nebo godovikovit.  

 3.5 Určení zbytkového podílu uhelné hmoty ve vzorcích 

 Z výsledků RTG difrakční analýzy vyplynulo, že odebrané vzorky z obou lokalit 

obsahují nezanedbatelný podíl amorfní fáze. Výchozím předpokladem je, že tato fáze 

vznikla z větší části až při termické přeměně hornin v odvalovém materiálu. Dá se rovněž 

předpokládat, že v tomto výchozím materiálu se bude nacházet také určitý podíl původní 

uhelné hmoty, která byla příčinou záparu a následného zahoření odvalu. Především v těch 

vzorcích, které makroskopicky nejevily žádné, nebo slabé známky termické přeměny se dá 

přítomnost uhelné hmoty očekávat. Jedná se o vzorky mající šedou nebo tmavě šedou barvu 

a původní texturní znaky – vrstevnatost, patrné uhelné proplástky, atd. – vzorek E3. Pro 

kontrolu bylo provedeno také žíhání vzorku s patrnou termickou alterací – vzorek Š1. 
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 Na obrázcích níže je představen vzhled vzorků před a po žíhání. Je dobře patrné, že 

i krátkodobé vystavení vysoké teplotě změní základní barevný odstín vzorku. 

Obr. 30: Rozdrcený a vysušený vzorek Š1 (odval Šverma), vlevo před žíháním, vpravo po žíhání. 

Obr. 31: Rozdrcený a vysušený vzorek E3 (odval Ema), vlevo před žíháním, vpravo po žíhání. 

 Pro orientační stanovení zbytkového podílu uhelné hmoty byly proto vybrány vzorky 

s označením Š1 a E3. Z obou vzorků ve vysušeném stavu byla odebrána navážka 

(viz tabulka), která byla žíhána standardním způsobem v muflovací peci, tj. po dobu 

60 minut při dosažené teplotě 800 °C. 

Vzorek Navážka 

[g] 

Hmotnost po žíhání 

[g] 

Rozdíl [g] Podíl uhelné hmoty 

[% ] 

Š1 4,92 4,79 0,13 2,6 

E3 3,82 3,66 0,16 4,2 
Tab. 2: Orientační stanovení zbytkového podílu uhelné hmoty 

 Podíl amorfní fáze v obou sledovaných vzorcích stanovený RTG difrakční analýzou 

je uveden v kapitole 3.4. Ve vzorku Š1 představuje tento podíl 37 %. Při srovnání s podílem 
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uhelné hmoty stanovené žíháním je zřejmé, že většinu amorfního podílu tvoří hmota vzniklá 

až při termické přeměně, je tedy možné konstatovat, že tento vzorek prošel termickou 

přeměnou, ale teplota této přeměny byla nižší než 800 °C, o čemž svědčí jednak ztráta 

materiálu při žíhání a jednak změna barvy vzorku po tomto experimentu. 

 Výsledek u vzorku E3 není možné jednoduchým srovnáním jednoznačně vysvětlit. 

Podíl hmoty, která byla odstraněna žíháním je vyšší než u předchozího vzorku – 4,2 %. 

I z makroskopického popisu je zde zřejmá přítomnost uhelné hmoty, nicméně amorfní podíl 

stanovený RTG difrakcí – 26 % je příliš vysoký.    

 Stanovení závěrů z výsledků žíhání není snadné. S jistotou je možné konstatovat, 

že odvalový materiál typu Š1 nebyl při termické přeměně vystaven teplotám kolem 800 °C, 

a materiál typu E3 prošel buď velmi nízkou, nebo spíše žádnou přeměnou. Obsah amorfního 

podílu je možné přičíst organické hmotě a zřejmě i chybě při homogenizaci vzorku pro RTG 

difrakční analýzu a žíhání. Nicméně je třeba počítat také s tím, že při teplotě dosažené 

žíháním dochází nejenom ke ztrátě organické hmoty, ale také k destrukci struktury 

fylosilikátů (jsou-li přítomny) a ztrátě jejich hydroxylových OH skupin. Tedy k úbytku 

hmotnosti. Větší jistotu by patrně poskytlo srovnání většího množství materiálu. 

 

 3.6 Analýza pomocí elektronového mikroskopu   

 Analýza byla aplikována na vzorky E1, E2, Š4 a Š5 na skenovacím elektronovém 

mikroskopu od firmy FEI Hp Quanta 650 FEG. Analyzátor, ve kterém se zpracovávaly 

výsledky, je EDAX Genesis. Jedná se o energiově disperzní analyzátor, který pro svou 

vizualizaci používá program Xt Microscope Control. Analýza pomocí energiově disperzní 

spektrometrie slouží k určení chemického složení vzorku. Využívá princip vyzáření určitého 

kvanta energie při změně energetické hladiny elektronu, ze které se dá poté analyzovat 

složení a podíl jednotlivých prvků.   
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Obr. 32: Mikrosnímek ze vzorku E1 

 

 

Element  Wt %  At % 

 C K 05.13 08.42 

 O K 50.94 62.75 

 FeL 06.33 02.24 

 AlK 15.15 11.06 

 SiK 20.88 14.65 

 S K 00.84 00.52 

 K K 00.72 00.36 

 

Obr. 33: Tabulka a graf analýzy vzorku E1  

 V tomto případě bylo analyzováno okolí bílého prvku, které se jeví jako plnící směs 

kolem bílé částice, která je pravděpodobně jarosit. Snímek byl proveden se zvětšením 1 000 

a měřítko jako takové je 50 μm. Z bodové analýzy vyplynulo, že zkoumaná část představuje 

sádrovec. Pro stanovení závěru se přitom nebraly v potaz výsledky „znečišťujících“ prvků 

(C a O2), jelikož způsobují nauhličení komory.  
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 Obr. 34: Mikrosnímek vzorku E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U této analýzy byly zvýšeny parametry přiblížení i detailnější měřítka. Pracovní 

vzdálenost zůstává zhruba stejná po celou dobu analýzy u všech vzorků, jelikož její zvětšení 

by způsobilo slabší signál mikroskopu. V tomto případě bylo analyzováno celé okno 

a výsledkem bodové analýzy bylo stanovení, že se jedná se o blíže nespecifikovatelný 

alumosilikát. Ten se obtížně dále specifikuje, protože na výsledek působí i všechny ostatní 

prvky, které se nachází ve zkoumaném okolí. Poměr železo, křemík a hliník byl 2:2:1, jedná 

Element  Wt %  At % 

 C K 36.73 49.16 

 N K 00.00 00.00 

 O K 39.30 39.49 

 FeL 06.73 01.94 

 MgK 00.23 00.15 

 AlK 03.66 02.18 

 SiK 07.27 04.16 

 S K 05.16 02.59 

 K K 00.37 00.15 

 TiK 00.55 00.18 

 

 

  
Obr. 35: Tabulka a graf analýzy vzorku E1 
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se o dozvuky se slabými Van der Waalsovými silami a vzorek nejeví známky jakéhokoliv 

většího zrna.  

 

 

                                           Obr. 36: Mikrosnímek ze vzorku E2 

 
 

Element  Wt %  At % 

 O K 34.40 62.29 

 AlK 02.22 02.38 

 SiK 03.02 03.11 

 S K 01.52 01.37 

 CaK 01.53 01.11 

 FeK 57.32 29.74 

 

 

 

 

 

Obr. 37: Tabulka a graf analýzy vzorku E2  

 Na tomto mikrosnímku bylo zkoumáno bílé zrno. Z analýzy se ukázalo, že se jedná 

o sádrovec, který je pokryt oxidem železa. Proto zde nacházíme vysoké koncentrace 
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železa a kyslíku. Ostatní prvky mají sekundární význam (křemík, hliník či vápník) a nutno 

podotknout, že je to také, protože se oxid železa vyvinul až v pozdějším stádiu.  

 Další snímek je ze vzorku Š4, jedná se o jeden z nejzajímavějších tvarů z celé 

analýzy. Jedná se o magnetit, tedy oxid železa Fe3O4. Má tvar hvězdičky a pro její detail 

muselo být použito měřítko 10 μm.  

 

 

 

 

 

Obr. 38: Mikrosnímek ze vzorku Š4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39: Mikrosnímek ze vzorku Š5 
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Obr. 40: Tabulka a graf analýzy vzorku Š5 

 U tohoto snímku byla zkoumána jeho pravá strana. Z bodové analýzy mikroskopem 

se došlo k závěru, že se jedná o hematit, neboli oxid železitý Fe2O3 (viz obr. 39).  

Element  Wt %  At % 

 O K 40.06 67.26 

 AlK 04.17 04.15 

 SiK 02.51 02.40 

 S K 01.61 01.35 

 FeK 51.64 24.84 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41: Mikrosnímek ze vzorku Š5 
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Obr. 42: Tabulka a graf analýzy vzorku Š5 

 V tomto vzorku Š5 byla zkoumána pravá část snímku, na které se s nejvyšší 

pravděpodobností nachází minerál jarosit KFe3
3+(SO4)2(OH)6. Ten vzniká jako sekundární 

minerál při oxidaci sulfidických minerálů železa, za nízkého stupně tepelné alterace, zhruba 

okolo 150 °C.   

 

 

  

Element  Wt %  At % 

 O K 52.59 74.61 

 AlK 02.75 02.31 

 S K 12.32 08.72 

 K K 06.99 04.06 

 FeK 25.36 10.31 
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4  TERMICKÉ PROCESY A ZMĚNY V ODVALECH 

 4.1 Příčina vzniku požárů  

 Podle Martince (2006, str.54) většina vytěženého uhlí z OKD se řadí do první 

kategorie náchylnosti k samovznícení, tudíž jsou málo náchylné. Jen u některých 

neoxidovaných uhlí nebo uhlí s nízkým stupněm prouhelnění, spadají do kategorie druhé, 

tedy do středně náchylných ke samovznícení. Bere-li se v potaz reálné klima a reálná výška 

uložení, vše záleží na teplotě vznícení a na kompozici uhelné hmoty.  

 Existují autoři, kteří srovnávají procesy v haldách s těmi, které se odehrávají 

na sopkách, které exhalují plyny. Exhalace probíhá i při hoření hald a mohou nastat procesy 

přímé krystalizace z plynů, krystalizace z taveniny či fázové přechody (Dokoupilová, 2008).   

 Králík ve své publikaci (1984, str. 171) přirovnává tento proces k přírodnímu hoření 

lignitových a hnědouhelných slojí na jižní Moravě – Medlovice a v severozápadních 

Čechách – u Bíliny, kdy vznikají minerály jako mulit, cristobalit, cordierit či hematit.  

 Za příčinu vzniku požáru vědecká obec považuje chemické a fyzikální pochody, 

které ovlivňují termodynamické podmínky, ty posléze vedou ke zvýšení teploty vnitru 

odvalu až k jeho samotnému zápalu (Osner, 2002). K tomu dochází zpravidla v hloubce 

0,2 – 0,5 m, pouze občas může nastat až do hloubky 5 m.  Intenzita je ovlivněna mnoha 

faktory, které lze rozdělit do dvou skupin. První je vnitřní, kam patří mikropetrografické 

složení uhelné hmoty, stupeň prouhelnění, pórovitost, fragmentace a vlhkost uhelné hmoty. 

Druhá skupina jsou vnější faktory, které se dají shrnout do geologických, klimatických 

a podobných vlastnostech zóny. Konkrétně lze uvést třeba koncentraci kyslíku, geometrický 

tvar odvalu či teplota okolí ložiska záparu (Jelínek, 2006). 

 K samovznícení by se měly splnit 3 základní podmínky, první z nich je zastoupení 

uhelné drtě, která je náchylná k nízkoteplotní oxidaci. Druhé kritérium je přístup vzduchu 

k shromážděnému uhlí a posledním kritériem je zajištění akumulace tepla, které se uvolňuje  

při již zmíněné oxidaci (Králík, 1984).  

 Ovšem tento proces samovolného zvyšování teploty je velmi specifický a nedá 

se uměle vyprodukovat přidáním tepla vnějšího činitele. To činí jeho zkoumání a zjištění 

konkrétních charakteristik vzniku požáru obtížnější, a proto je mu složitější předejít 

a zabránit.  

 Velmi důležitou roli hraje dlouhodobý kontakt uhlí se vzdušným kyslíkem, 

jež vytváří na povrchu vrstvu oxidačního lemu, který zvyšuje teplotu vznícení a tím 

i předpoklad k samovznícení (Osner, 2002). Druhým významným faktorem je vlhkost 

prostředí, jelikož ovlivňuje předcházející proces. Neodstraňuje-li se energie, dochází buď 

k desorpci plynu uhlí za nižších teplot, zhruba do 160 °C, anebo vznikají komplexy oxidů, 
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ovšem při teplotách vyšších než 300 °C dochází k hoření. V rozmezí 900 – 1200 °C probíhají 

významné tepelné alterace.  

 4.2 Etapy prohořívání a hoření  

 Etapy, kterými si haldy procházejí se mohou lišit či být podobné v závislosti 

na podmínkách a okolnostech v daném místě skládky.  

 Za první etapu se přepokládá doba, kdy je čerstvá horninová hlušina bez vlivů 

atmosférických či biologických, tato fáze trvá pouze pár měsíců. Dochází především 

k rozvrstvení materiálu v závislosti na velikosti jednotlivých složek a to díky mechanickému 

a fyzickému porušení (Martinec, 2006).   

 V druhé fázi se odval nachází již v počátečním stádiu mechanického rozpadu 

a rozvíjí se nízkoteplotní oxidace, především uhlí a pyritu. Již při prvním zimním období se 

mění textury hornin díky rozpadu jílovců a prachovců a povrch začíná rezavět, záleží 

na rozloze povrchu, čím větší je, tím je oxidace větší. Tato etapa trvá delší dobu a to 

od měsíců až po roky, vzniká při ní zápar, který může mít teplotu od 75 do 300 °C. Celý 

proces oxidace záleží hlavně na přítomnosti iontů H+ (H2SO4) a ty jsou ovlivněny 

neutralizační kapacitou okolí. Tento neutrální aspekt na haldách dodávají především 

karbonáty, jelikož jejich přítomnost není velká, překračuje se velmi snadno neutralizační 

kapacita hlušin. Jakožto indikátorem tohoto překročení se udává přítomnost minerálu 

jarositu (ve více kyselém prostředí) a ferrihydritu a geothitu (v alkalickém prostředí). 

Pro neutralizaci slouží především kalcit, jílové minerály, slídy a živce, pro neutralizaci 

umělou se doporučuje vápnění (Martinec, 2006).  

 Třetí etapa se vyznačuje samovolnou oxidací, která zapříčiňuje zápar 

nebo samovznícení zbytků uhlí na haldách. Díky tomu nastává skrytý či otevřený požár, 

při kterém se vypaluje uhlí a zbylé uhelné hmoty. Celý proces začíná zalepením 

prachovitého a kusovitého uhlí, kdy dochází ke karbonizaci uhlí, oxidaci uhelné hmoty 

v hornině, vzniku a pohybu dehtových látek. Také se uvolňují plynné složky např. CO2, CO, 

H2O, NOx, SOx či NH4. Při zvýšené teplotě 450 – 650 °C nastává dehydroxilace jílů a slíd, 

čímž vzniká dehydratovaná slída a metakaolinit. Siderit se rozkládá na oxid uhličitý 

a posléze na maghematit, díky oxidaci železa. Také při těchto teplotách přechází α-křemen 

na β-křemen, přičemž živce zůstávají stabilní, v této fázi zůstávají horniny poměrně stabilní, 

i když nasákavé a se znaky přírodní keramiky.                
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Obr. 43: Modifikační přeměny křemene (Gregorová, 2002; upraveno) 

 Jestliže teplota překročí 1 000 °C, vytváří se tmavé sklo za přítomnosti minerálů jako 

hematit, kordierit či mullit. V některých odvalech se může vytvořit sklo i při nižších 

teplotách, avšak potřebuje k tomu hlušinu z elektrárenského popílku. Naopak, překročí-li se 

teplota až na 1 400 – 1 600 °C, vznikají skla světlá a také povrchové sulfátové krusty.  

Až poté dochází k tepelnému postižení hornin. Tato fáze může trvat dokonce i desítky let, 

ovšem záleží na rozloze a podmínkách (např. umělé založení dalších požárů) (Martinec, 

2006).  

 Další fází je vrcholné stádium, kdy již požár končí a dochází ke spotřebování 

uhlíkatých látek, avšak stejně tak jako prohořívání i proces ochlazení je nerovnoměrný 

po celé haldě a může trvat znova několik let, finální teplota této fáze dosahuje 75 °C. 

Při takto nízkých teplotách se na porcelanitech objevuje sádrovec a anhydrid. V odparech 

výluhů se mohou vyskytovat minerály jako epsomit, hexahydrit nebo jarosit.  

 Posledním stádiem je vychladlý a vyhořelý odval s přeměněnými horninami již bez 

příměsí uhlí, sirníků či karbonátů, avšak s nově vzniklými minerály, na které znovu mohou 

začít působit okolní vlivy.  

 Zjednodušeným popisem těchto fází je předpoklad nedostatečného přístupu vzduchu, 

ten způsobuje zkoksovatění uhlí a posléze celkové oxidace. Tento jev vyvolá tepelný efekt, 

který působí také na okolní horniny, a to zapříčiňuje jejich přírodní výpal, a tudíž vznikají 

nové substance jako jsou kysličníky hliníku a železa, sillimanit nebo cordierit. Při nižších 

teplotách vzniká síra, salmiak a další organické sloučeniny.  

 4.3 Likvidace ohňů v odvalech  

 Samotná likvidace požáru závisí zejména na tvaru, rozměru a poloze ohniska odvalu. 

V podstatě je 5 základních metod, které se používají. První z nich je prolévání odvalu vodou, 

avšak pod rizikem vzniku nových průduchů a možnosti rozkladu vody na výbušnou směs. 
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Druhou metodou je injektáž suspenzí do ohnisek, toto opatření slouží zhruba na 1 až 3 roky. 

 Třetí metodou je povrchové utěsňování inertními materiály, bohužel i tato metoda 

je časově omezená. Čtvrtou metodou je to odtěžování a přemisťování hmoty a zhutňováním 

nové vrstvy i povrchovou izolací, tento způsob se provádí na odvalu Heřmanice. A poslední 

formou je preventivní vytvoření izolačního pláště, tato metoda se aplikuje především 

na kuželových odvalech nevelkých objemů (Osner, 2002).  

 4.4 Termické snímky 

 Pro tuto část práce, pro lepší názornost popisovaných jevů, jsem zařadila termické 

mapy jednotlivých odvalů. Jejich zpracování spočívalo v lokalizaci, jak časové, 

tak geografické, jednotlivých odvalů na prohlížeči USGS5 a následovné stáhnutí ortosnímků. 

Ty  byly dále jednotlivě upraveny za pomocí programu TerrSet, konkrétně funkce Thermal. 

Následně byly zmenšeny na měřítka jednotlivých odvalů a poté upraveny v programu 

ArcMap, kde překryly ortofotku pro lepší znázornění, ve kterých částech odvalu probíhá 

hoření.   

Obr. 44: Termická mapa rok 1985 

 Na první mapě můžeme vidět především aktivní ohniska na odvalu Jan Šverma 

a na odvalu Heřmanice. V menší míře pak na odvalu Ema, a to zejména protože na tento 

                                                 
5 http://glovis.usgs.gov/ Použité satelitní snímky pochází z tohoto serveru USGS (United States Geological 

Survey), která mimo jiné poskytuje bezplatně ortofotky k volnému stažení a používání. Pro bakalářkou práci 

byly použity jako základní zdroj, pro vytvoření termické mapy zkombinované s leteckými snímky z ČÚZK.  

http://glovis.usgs.gov/
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odval se ukládala hlušina již od roku 1920, tudíž jeho termická aktivita se  nejvíce 

projevovala již od let 40. a 50. až do konce 80. let.     

 Na druhé termické mapě z roku 1994 můžeme identifikovat termickou aktivitu 

především na odvalu Trojice, který leží v těsné blízkosti odvalu Ema, na kterém proběhly 

sanační práce v podobě naplavování suspenze elektrárenského popílku pro vytvoření bariéry 

mezi těmito sousedícími odvaly (Jelínek, J., 2006). Zasažená část endogenním hořením a její 

projevy se na povrchu dlouhou dobu nezměnily a dosahují plochy 2 000 m2.  

Obr. 45: Termická mapa  rok 1994 

 Na další termické mapě (obr. 46) můžeme vidět především termickou aktivitu 

na různých částech odvalu Heřmanice, kde se první termické projevy ukázaly v 50. letech. 

Hlavní termická aktivita byla zejména od roku 1985, od té doby se postižené území 

rozšiřovalo. V roce 1998 propukl velký zápar, který se posléze proměnil v otevřený oheň. 

Proto se přistoupilo k vykácení náletového porostu a obnažení termického materiálu a také 

se překryla významná plocha jílovými zeminami. Ovšem tyto sanační procesy fungovaly 

pouze dočasně nebo částečně (Jelínek, J., 2006). Do budoucna se plánuje využití lokality 

podle ÚP, který klasifikuje tuto část jako lesní plochu.  

 



Monika Biskupová: Uhelné odvaly Ostravska 

47 

 

Obr. 46: Termická mapa rok 2001 

Obr. 47: Termická mapa rok 2013 
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 Na mapě z roku 2013 můžeme vidět ještě termicky aktivní místa, a to převážně 

v jihovýchodní části odvalu. Od roku 2003 by zahájen monitoring této aktivity a to jak za 

pomocí leteckého infračerveného snímkování, tak i ručně zaraženými sondami. Později byly 

k tomuto účelu vyhloubeny i vrty, v roce 2004 se vytvořila již dříve navržena injektážní 

clona pro zabránění šíření záparu.  

Obr. 48: Termická mapa rok 2015 

 Posledním zkoumaným odvalem je odval Jan Šverma, podle všeho se jedná o odval 

s největším množstvím antropogenně vzniklých porcelanitů, nazývaných též erdbranty, 

takto se nazývají horniny vzniklé z nadložních jílů díky požáru uhelných slojích. Tyto jsou 

poměrně kvalitní, a proto se používají ve stavebnictví, to tedy značí fakt, že velká většina 

těchto materiálů byla již vytěžena a znovu použita (Jelínek, J.; Slivka, V.; Mališ, J.; Daněk, 

T, 2010).  



Monika Biskupová: Uhelné odvaly Ostravska 

49 

 

Obr. 49: Termická mapa rok 2017 
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5  ZÁVĚR 

Hlavním cílem bylo popsat termické procesy, které nastávají v odvalech, pro tento 

popis byl nejprve použit rešeršní materiál, následně byl převeden do praxe pomocí odběru 

vzorků a jejich zkoumání ve výbrusu, elektronovým mikroskopem, RTG difrakční analýzou 

a žíháním.   

Lze konstatovat, že u většiny analyzovaných vzorků nebyl prokázán extrémní stupeň 

termické alterace (jako např. vzorky Š1, Š2, Š3 a E1), maximální odhadovaná teplota tepelné 

reakce, kterou tyto vzorky prošly je okolo 700 °C, i když místa odběru jevily známky 

termické přeměny nad touto teplotou. I přestože vzorky byly odebírány s poměrně  velmi 

termicky ovlivněnou strukturou na povrchu (jako vzorky Š3 a E2), podle makroskopických 

ukazatelů výsledky RTG difrakční analýzy tuto přeměnu neprokázaly.  

U některých vzorků jako např. Š3 byly podle mikroskopického výbrusu 

identifikovány původní horniny, křemen i amorfní fáze. RTG analýza také dokázala 

přítomnost těchto fází a minerálů. Totéž se dá říct i o vzorku Š1, na kterém 

při mineralogickém zkoumání byly identifikovány křemen, živce, uhelná hmota i zrna 

muskovitu. Posléze při RTG difrakci se upřesnily i hodnoty těchto prvků – amorfní 

fáze   49,5 %, křemen 22,5 % a muskovit 27 %.  

Analýzy ukázaly přítomnost sekundárně vytvořených minerálů a to hlavně u vzorku 

Š6, což bylo zřejmě dáno chybou při přípravě vzorku. Pomocí elektronového mikroskopu 

byly identifikovány také minerály jako jarosit nebo magnetit. Tyto minerály však také 

dokazují nízký stupeň tepelné přeměny, zhruba 400 °C. Analýzy neobjevily vysokoteplotní 

minerály jako např. mullit, který vzniká při teplotách vyšších než 1 200 °C.  

Bakalářská práce používala pouze omezený počet vzorků, pro získání přesnějších 

informací, které by potvrdily přítomnost těchto minerálů, by bylo vhodné odebrat vzorky 

i  z jiných částí odvalů.  

Tato bakalářská práce by měla přispět ke zvýšení důrazu na problematiku hořících 

odvalů a způsoby, jak se s nimi do budoucna vypořádat, jelikož existuje hrozba záparu 

a  následného hoření, které by mohlo zasáhnout průmyslové areály okolo odvalů a ohrožovat 

přilehlá obydlí.  
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