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Anotace 

   Těžba uhlí výrazně ovlivňuje a narušuje krajinu. Po ukončení těžební činnosti vzniklo 

velké množství odvalů. Proto bych ráda poukázala na tyto výrazné antropogenní tvary. 

Dnes se odvaly využívají pro rekreační účely nebo se těží pro výstavbu cest či zasypávání 

kolejí. S pomocí rekultivace se narušená místa navracejí zpět do „původního stavu“.  

   Téma práce je hlavně zaměřeno na antropogenní prorcelanity, které na těchto odvalech 

vznikají. Čtenáři se seznámí s jejich základními vlastnostmi, složením a podmínkách 

vzniku. 

   Cílem práce je petrografické zhodnocení antropogenních porcelanitů, které byly 

odebrány v zájmových lokalitách a následně zjistit, jestli je materiál vhodný po úpravě pro 

průmyslově využitelnou surovinu. Laboratorním výzkumem se zjišťoval podíl zastoupení 

hlavních prvků v jednotlivých porcelanitech a fázové složení, které se mění při různých 

teplotách.  

   V závěru práce je zhodnocení jednotlivých odvalů, které splňují nebo nesplňují 

podmínky jako ostřivo do šamotu. 

   Klíčová slova

Summary 

: antropogenní porcelanit, antropogenní tvary, odval, petrografické 

zhodnocení 

   Coal mining extremely affects and erodes the landscape. After the mining activity came 

to an end lots of spoil heaps arose. I would like to point out these characteristic 

anthropogenic profiles. Nowadays spoil heaps are used mainly for leasure activities. They 

are also excavated for road constructions or filling up tracks. Recultivation helps to put the 

damaged localities to an “original condition”. 

   Interest is mainly focused on anthropogenic baked clays which originate on spoil heaps. 

Readers get to know the clays’ basic characteristics, structure and conditions of creation.  



 
 

   The purpose of this thesis is a petrographic analysis of anthropogenic baked clays which 

are picked up in particular localities. Consequently I tried to find out whether the material, 

after alternation, would be suitable for industrial use. Scientific research detected  

a division of the main elements in individual baked clays and phase composition that 

changes with different temperatures. 

   At the end of this thesis you can find an assessment of particular spoil heaps which do 

accomplish or do not accomplish conditions for opening material used in fireclay.  

   Keywords

 

: anthropogenic baked clays, antropogenic profiles, spoil heaps, petrographic 

analysis 
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1. Úvod 

   Těžba uhlí je známou těžební činností, která způsobuje narušení krajiny. Následky po 

těžbě uhlí můžeme pozorovat například v podkrušnohorských pánvích (Cheb, Most, 

Sokolov) a na Ostravsku. 

   V moravskoslezském kraji je černouhelná Hornoslezská pánev jednou 

z nejvýznamnějších pánví. Nachází se zde značné zásoby černého uhlí. K hornoslezské 

pánvi patří oblast ostravsko-karvinská. Těžba této oblasti má značný vliv na geologii, 

geomorfologii, hydrogeologii krajiny a také celkově na životní prostředí.  Těžbou 

nerostných surovin se do přírody dostávají různé prvky a sloučeniny, které mají negativní 

dopad na přírodu.  

   Znatelným projevem v krajině jsou antropogenní tvary reliéfu např. odvaly, haldy, sejpy, 

lomy, atd. Odvaly mohou mít různý vhled (kuželovitý, terasový, svahový) v závislosti na 

materiálu hlušiny a exogenních činitelů. Mezi tyto antropogenní prvky patří také tvary 

konkávní (sníženiny) - modelace terénu je ovlivněna poddolováním. S pomocí rekultivace 

se postižená území začala opět zelenat. Částečně se zelenají přirozeně samy. Antropogenní 

reliéfy představují typickou složku průmyslové (industrializované) krajiny.  

   V současné době se odvaly (haldy) mohou navštěvovat pro sportovní, rekreační 

(panoramatický výhled) účely. Taktéž mohou uplatnit využití pro tenisové hřiště, pro lehký 

průmysl či komunikační sítě (stavba cesty, zasypání kolejí). 

   V odvalech se vyskytují rozmanité horniny a minerály, které vznikly antropogenními 

vlivy. V práci se zabývám porcelanity, které na těchto odvalech vznikají. Vzorky 

porcelanitů byly odebrány v zájmových lokalitách: odval Hrušov, odval Dolu Odra, odval 

Dolu Heřmanice a odval Dolu Jan Šverma. Laboratorním výzkumem byly zjišťovány 

prvky, které se v jednotlivých porcelanitech nachází a minerální složení, které se mění při 

určitých teplotách.  

   Cílem práce je petrografické zhodnocení antropogenních porcelanitů, které byly 

odebrány v zájmových lokalitách a následně zjistit, jestli je materiál vhodný po úpravě pro 

průmyslově využitelnou surovinu. 

 

 



Bc. Markéta Mamulová 
PETROGRAFICKÉ ZHODNOCENÍ ANTROPOGENNÍCH PORCELANITŮ 

2010                                                                                                                                     2 
 

   Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol:  

- charakteristika porcelanitů a jejich výskyt (vznik procelanitů, základní vlastnosti, 

podmínky jejich vzniku, typy tepelně přeměněných hornin), 

- antropogenní porcelanity na Ostravsku (složení a vývoj uhelných odvalů, tepelné 

přeměny v odvalech, popis odvalů na Ostravsku), 

- laboratorní výzkum antropogenních porcelanitů (zhodnocení výsledků). 
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2. Charakteristika porcelanitů a jejich výskyt 

      Pro vznik porcelanitů je důležitá podmínka vysoké teploty přesahující 1000°C, 

působící na výchozí materii, kterou jsou obvykle jíly, méně často slíny (směsné sedimenty 

z jílu a kalcitu). Následně pak vyvolávají přeměnu, které se říká žárová či kaustická 

metamorfóza. Potřebnou extrémní teplotu mohou poskytnout pouze dva zdroje, a to: 

1.) horké magma např. čedičového složení (třetihorní vulkanické horniny přeměnily na 

porcelanity křídové jíly), 

2.) tzv. zemní požáry, které vznikají samovolně v oxidovaných částech uhelných slojí 

(Fediuk, 2007). 

2.1 Základní vlastnosti porcelanitů 

   Porcelanity se řadí do kategorie hornina. V chemickém složení převažuje SiO2  

(60 – 70 %). Jedná se v podstatě o přírodní keramiku, která obsahuje: oxid křemičitý, 

oxidy hliníku, vápníku, hořčíku a železa. Lesk má matný, sklený až voskový. Tvrdost se 

pohybuje kolem 6,5 – 7 (internet – 3). Textura je celistvá, struktura mikrogranoblastická. 

Typický lasturnatý lom způsobuje ostré hrany. Minerální složení je zpravidla křemen, 

živec, mulit, wollastonit, melinit nebo larnit. (internet - 6). Na obrázku č. 1 si můžeme 

povšimnout výrazné deskovité odlučnosti a na obrázku č. 2, lasturnatého lomu, který je pro 

porcelanit typický. 

 

Obrázek č. 1: Deskovitá odlučnost 
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Obrázek č. 2: Lasturnatý lom na porcelanitech 

   Porcelanity (obrázek č. 3) mají drsný povrch, místy jsou až struskovitého vzhledu. Tvary 

bývají značně různorodé. Pastelové tóny hrají rozmanitými barvami – žlutá, oranžová, 

modrá, šedá, černá.  Občas se používají méně obvyklé názvy – buchity nebo porcelánové 

jaspisy.  

 

Obrázek č. 3: Porcelanity z odvalu Dolu Heřmanice 
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   Porcelanity jsou horniny velmi mladé. Svým stářím nepřevyšují třetihory. V případě 

zemních uhelných požárů spadají obvykle do čtvrtohor, do tzv. antropozoika – období je 

charakteristické přítomností a působení člověka (Fediuk, 2007).  

   Většina našich antropogenních pocelanitů vznikla až po zahájení průmyslové těžby. 

Nejčastěji se utvořily v posledních 50 letech. Vrstvy vypadají jako zvrásněné a to proto, že 

z jílové suroviny při zahřátí uniká velké množství vody. Proto může hornina snižovat svůj 

objem. Když se jíl vypaluje, prasklinami stoupá modravý štiplavý kouř. Můžeme slyšet 

(sykotem) unikající páru z jílu. Lze pozorovat jeho smršťování a postupnou barevnou 

změnu (internet – 2). 

   Porcelanity jsou horniny vesměs extrémně jemnozrnné. Rozeznat jejich jednotlivé 

minerální součástky pouhým okem nebo i za pomocí lupy je nereálné. Ani polarizační 

mikroskop, který umožňuje zvětšení až 1000x, nám moc nepomůže. Dnešní laboratorní 

technika s možností identifikace zrn i submikroskopických velikostí se výrazně rozvíjí. 

Vedle rentgenografické analýzy existuje i efektivní přístroj, tzv. elektronové mikrosondy. 

Přístrojem je možné nedestruktivním způsobem (tak aby se zkoumaná částice nepoškodila 

či dokonce analýzou nespotřebovala) nejen minerál určit, ale kvantitativně stanovit i jeho 

chemické složení (Fediuk, 2007). 

2.2 Vznik porcelanitů 

   Při samovznícení uhelných slojí byli pelitické horniny v okolí sloje metamorfovány na 

tzv. porcelánové jaspisy - porcelanity (Chamra et al., 2005). 

    Barvu mají převážně pastelovou, např. modrošedou až šedomodrou, nažloutlou až 

žlutou, nahnědlou až hnědou. Málokdy bývá barva jednotná. Hornina je nepravidelně 

skvrnitá nebo i nepravidelně páskovaná. U nás jsou tyto porcelanity časté ve všech 

podkrušnohorských hnědouhelných revírech. Obyčejně hornina ztrácí původní foliaci, 

převážně zůstává deskovitá odlučnost.  

   Porcelanity na styku s čedičovými horninami jsou celistvé, žlutavě šedé až černošedé 

nebo namodralé. Porcelanity se přirozeně tvoří, i když jsou úlomky jílovitých či slinitých 

hornin čedičovými magmaty uzavírány (Hejtman, 1962).  

   Horniny mohou také vzniknout na styku sedimentů s čedičovými žilami (nebo 

znělcovými lakolity). Porcelanity jsou vlivem vypálení rozpukané (Chamra et al., 2005). 
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   V mnoha případech jsou jíly při zemních požárech vypálené tak, že mají hnědožlutou až 

cihlově červenou barvu a bývají na lomu drsné. Porcelanity v nich mohou vytvářet ploché 

čočky (obrázek č. 4) a také nepravidelně omezené tvary.  

 

Obrázek č. 4: Ploché čočky porcelanitů v odvalu Dolu Jan Šverma  

   Železem bohaté partie v jílech mohou být místy až roztaveny. Vznikají z nich pórovité, 

téměř černé, čedičovou lávou připomínající horniny. V tomto případě mohou horniny 

obsahovat mulit, magnetit, hematit, ojediněle plagioklas a fayalit. (Hejtman, 1962). 

   Tyto horniny lze použít v keramickém průmyslu, jako omítkové drti, jako písek na 

pěšiny a tenisové dvorce i jako podřadný štěrk (Chamra et al., 2005). 
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2.3 Typy tepelně přeměněných hornin v jednotlivých lokalitách 

2.3.1 Porcelanity v hnědouhelné pánvi 

   Podkrušnohorské porcelanity můžeme rozdělit:  

- na vypálené jíly,  

- porcelanity a lesklé porcelánové jaspisy,  

- struskovité porcelanity,  

- strusky a popely.  

   Pro tyto typy je charakteristické pestré zbarvení. V terénu si jich snadno povšimneme. 

Termická proměna původních jílovitých usazenin je provázena jejich dehydratací, 

případně dekarbonizací. Nově vytvořený porcelanit má menší objem. Vznikají na něm 

četné trhliny a pukliny. Také mohou vznikat drobné vrásy netektonického původu  

(internet – 6). 

   Možné jsou taktéž přechody od jílů přes vypálené jíly, a to ve stavu cihlového až 

keramického neslinutého nebo poloslinutého, až slinutého střepu. Eventuálně jsou jíly při 

zemních požárech tepelně přeměněny do hnědožluté až cihlově červené barvy. Vzhled 

porcelanitů a barva se odvíjí podle intenzity protavení.  

   Intenzita protavení je dána především: 

- teplotou, 

- petrografickým složením výchozí horniny, 

- tepelnou vodivostí, 

- délkou trvání požáru, 

- nepropustnosti nadloží. 

   U kaustické přeměny slinitých a jílovitých hornin na styku s bazaltovou lávou jsou 

tepelné proměny silnější na kontaktu. Těmto porcelanitům však chybí sklovitá fáze. 

   V hnědouhelné pánvi jsou porcelanity přeměněny větší měrou. Spousta z nich obsahuje 

mimo krystalickou fázi i fázi skelnou. Kausticky zde byly postiženy především jíly, někde  

i titanové, jílovité proplástky ve slojích. Lokálně byly přeměněny i pleistocenní sprašové 

hlíny. 

   Porcelanity vytvořené nedaleko vyhořelé uhelné sloje, mají většinou světlé barvy. Žluté 

zabarvení může být způsobeno výskytem oxidu titanu. Další barvy, se kterými se 
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setkáváme, jsou: oranžová, žlutočervená, fialově červená, hnědočervená až hnědá, někdy 

namodrale šedá. 

   Mnoho lokalit je vázáno na výchozy uhelných slojí při okrajích pánve. Některé 

představují denudační zbytky a svědčí o větším plošném rozšíření. Jsou situovány 

například v přilehlém Českém středohoří. Porcelanity jsou odolné vůči exogenním vlivům. 

Na výskytech porcelanitů se objevuje i struska, která vznikla v místech s největší teplotou. 

Nachází se zde také polohy popela (internet – 1). 

   Vznik porcelanitů v hnědouhelné pánvi je spjat s fosilními přírodními požáry při 

výchozech uhelných slojí v časovém období od svrchního pliocénu až do konce 

pleistocénu (éra – kenozoikum). 

   Teplota vzniku přepálené horniny byla odhadnuta na 800 – 1100°C. Teplota může být  

i vyšší při plnějším tavení původní horniny. Málo přeměněné vzorky obsahují kolem 5 % 

skla (z celkového objemu horniny). U silně přeměněných vzorků obsahuje až 98 % skla 

(Jelínek; Daněk, 2007).  

   Na lokalitě Kaňkov (u Bíliny) se nalézá výchoz uhelné sloje s četnými jalovými 

proplástky v dobývacím prostoru velkolomu Maxim Gorkij. V důsledku zemního požáru 

(vyhoření uhelných slojí) zde došlo k vypálení jalových proplástků a nadložních jílových 

sedimentů na porcelanity („erdbranty“ – německý název). Kaustickými účinky při teplotě 

1100°C dochází ke vzniku porcelanitových hornin. Horniny mohou být různého typu. 

Střep se mění od porézního vzhledu až po slinutý. Při maximálních teplotách vznikají 

tmavé strusky. Rozdíly ve zbarvení porcelanitů jsou výsledkem původního látkového 

složení. Klíčový podíl v barvě má železo. Také záleží na výši vypalovací teploty. Kde byl 

obsah tavících prvků v původní hornině malý, nedocházelo k podstatnějším tvarovým 

deformacím. Důkazem jsou zachovalé, avšak vybělené otisky rostlinných zbytků (Králík, 

1984). 
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2.3.2 Porcelanity pánve ostravsko-karvinské 

   V ostravsko-karvinském revíru vznikají porcelanity jen antropogenním způsobem. 

Přírodně vypálené porcelanity zde nenajdeme. 

   K vyhořelým nebo soudobě hořícím odvalům patří odval dolu Jan Šverma v Ostravě 

nebo již uzavřený důlní závod Václav v Orlové. Můžeme se zde setkat s různě 

intenzivními projevy výpalu svrchnokarbonských klastických sedimentů.   

  Nejvíce vypálené materiály se vyznačují slinutím velkých bloků. Jejich objem může 

dosahovat až několik krychlových metrů. V těchto aglomerátových materiálech jsou 

zřetelné rozdíly v tavitelnosti výchozích usazenin. Horniny bohaté tavidly (alkalickými 

prvky, železem) a organickou hmotou vytvářejí tzv. pojivo. Kvůli své značné pohyblivosti 

tmelí méně alterované úlomky.  

   Nejsnáze tavitelné horniny jsou značně porézní, škvárovitého vzhledu (barvou a texturou 

mohou připomínat zpěněná bazaltoidní efuziva). Sedimenty, které jsou složené původně 

hlavně z křemene a jílových minerálů jsou po výpalu světlé a mohou být křehké. Horniny 

se proto rozpadají podél dokonale zachované vrstevnatosti. Čím je stupeň přeměny nižší, 

tím více jsou zachovány původní rysy horniny. Vždy dochází ke změně prvotní šedé barvy 

na červenou, zelenou, nebo fialovou.  Barva závisí na míře oxidace a obsahu organické 

hmoty. 

   V pánvi jsou zastoupeny tyto hlavní vypálené horniny: 

- bělošedý, hrubozrnný, částečně slinutý, pórovitý pískovec, 

- červený, celistvý, částečně slinutý jílovec porcelanitového vzhledu, 

- černá, porézní, struskovitá hornina, připomínající silně zpěněnou bazaltickou lávu, 

- bílá až nažloutlá, vypálená hornina s dobře zachovalou vrstevnatostí; nejeví známek 

otavení (Králík, 1984). 

   V ostravsko-karvinském revíru (OKR) se již přes 200 let dobývá černé uhlí. Proto jsou 

zde také nejrozsáhlejší stopy po těžební činnosti. Během této doby byla založena řada dolů  

a vyhloubeno množství jam, vedle kterých existovaly odvaly. Množství dolů postupně 

zanikla nebo se mohla sloučit do větších celků. V minulosti byl u každé těžební jámy odval 

převážně kuželovitého tvaru (znamenalo to minimální zábor pro půdu). Hlušina byla 

později soustředěna na odvaly centrálního plošného charakteru. V rámci OKR lze vymezit 
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dvě základní oblasti s významným výskytem odvalů po hornické činnosti: ostravskou část 

a karvinskou (Jelínek; Daněk, 2007).  

   Ve slezskoostravském prostoru k rozsáhlým odvalům patří zejména centrální odval na 

Zárubku. Je to komplex odvalů s kónickou dominantou u dolu Petr Bezruč a centrální 

odval v Hrušově – Heřmanicích. Pás různých konvexních forem provází železniční trať od 

dolu Šverma (bývalý název Ignát) v Mariánských Horách přes Přívoz do Hrušova. Pás 

terasových a nižších hald ohraničuje také pravý břeh Ostravice od dolu Zárubek až do 

Kunčic. Po protějším břehu pokračuje do Hrabůvky smíšená halda dolu Luis (Jeremenko). 

   Materiál, který byl uložený na odvalech, pochází z otvírkových a přípravných důlních 

děl. Z velké části se jedná o hlušinu vznikající po úpravě uhlí a hlušinu dobývanou 

společně s uhlím jako proplástky nebo přibírané nadložní či podložní horniny. Odvaly se 

liší poměrným zastoupením hornin. Odlišnost je dána povahou vrstevní jednotky, ve které 

probíhala těžba, a také technologií úpravy uhlí a hlušiny. Pro zjištění petrografického 

charakteru skládkové hlušiny jsou klíčové informace o geologické stavbě hornoslezské 

pánve. 

   Na území města Ostrava bylo deponováno 73,9 mil. m3 hlušiny, na Frýdecko-Místecku 

21,9 mil. m3 a v Karvinské oblasti 45,3 mil. m3 hlušiny. Do roku 1994 bylo zaznamenáno 

115 odvalů na území města Ostrava. V roce 2000 bylo v celém OKR evidováno téměř 46 

odvalů z hornického materiálu. Údaje o celkovém počtu odvalů se mohou mezi 

jednotlivými autory samozřejmě lišit např. z důvodů slučování malých odvalů do větších, 

centrálních. Pokles odvalů lze také vysvětlit tím, že některé odvaly se využívaly jako 

stavební suroviny.   

   Převážná většina je dnes zapojena do krajiny a je rekultivována lesnicky nebo 

zemědělsky. Část je upravena na stavební plochy nebo tvoří součást zemních stavebních 

komunikací a železnic. Dodnes bylo pro rozmanité účely a terénní úpravy využito cca  

65 % všech vytěžených hlušin. 

   V druhé polovině 20. století byly hlušiny používány: 

- na velkoplošné rekultivace poklesů v krajině, 

- rekultivaci nádrží, 

- výstavbu hrází kalových nádrží a protipovodňových hrází, 

- výstavbu komunikací,  
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- podloží železničních svršků a také jako zakládka vyrubaných prostor.  

   Na mnohých odvalech dochází k záparům a následnému samovznícení uhelné hmoty. 

V roce 1967 bylo evidováno v celém OKR 10 hořících odvalů a 8 vyhořelých. Mezi 

největší patřily dva odvaly Dolu Jan Šverma, komplex odvalů Petr Bezruč a Trojice. 

Dlouhodobě prohoříval také odval Odra. 

   Dnes se předpokládá, že na území OKR hoří nebo prokazuje zvýšenou podpovrchovou 

tepelnou činnost více jak 20 odvalů. Největší požár je lokalizován na centrálním odvalu 

v Hrušově (v Heřmanicích). Hořícím odvalem je taktéž nejvyšší dominanta Ostravy, a to 

odval Ema (Jelínek; Daněk 2007). 

2.3.3 Porcelanity Kladensko rakovnické oblasti 

    V oblasti se nachází kolem 150 odvalů. Většina z nich byla rozvezena, zarovnána 

s terénem nebo téměř zcela zmizela pod městskou a venkovskou zástavbou. V současné 

době je možné dohledat haldy či častěji jenom relikty (zbytky) původních hald asi na 40 

lokalitách. Z tohoto počtu jde jen v polovině případů o výraznější terénní útvary. 

Významné odvaly jsou např. odval dolu Schoeller, odval dolu K. Gottwald (dříve Ronna)  

a odval dolu Nosek v Tuchlovicích. 

   Kladenské odvaly vznikaly v průběhu více jako 100 let, z tohoto důvodu mají poněkud 

rozdílné složení, velikost, tvar, slehlost a náchylnost k hoření.  

   Odvaly z let 1850 až 1920: 

-  jsou zaznamenány jako nejstarší, 

- obsahovaly následkem selektivní ruční těžby jen málo uhelné substance, 

- bývají menší, dobře slehlé.  

   V řadě případů již byly rozvezeny anebo překryty zástavbou. Jindy se mohly stát jádry 

dalších, novějších odvalů.  

   Odvaly, které vznikly zhruba mezi léty 1920-1950: 

- mají materiál hůře protříděný než předešlé odvaly, 

- bývají vyhořelé,  

- téměř dobře sesedlé, 
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- neobsahují (anebo jen ojediněle) průmyslové kontaminanty.  

   Po roce 1950 prošly nové haldy nástupem těžké mechanizace. V této době došlo  

k razantnímu zvyšování produktivity práce. Z těchto důvodů tyto uhelné sloje často nebyly 

vybírány, takže končily v odvalech, kde podléhaly zahořování. V případech, kdy byl 

materiál i s vyšším obsahem uhlí rychle překryt a octl se v anoxickém prostředí, mohlo by 

po přístupu kyslíku dojít k zahořívání i v současnosti.  

   Odvaly po roce 1950: 

- bývají velké, 

- sypný úhel je vysoký, 

- místy jsou náchylné ke stružkové erozi, drobným sesuvům, 

- byly zdrojem místní prašnosti. 

   Pro určení stupně přepálení skladované hlušiny a stanovení kvantity vzniklých 

porcelanitů je nezbytné znát teplotu hoření v tělese odvalu a rozsah zahoření. 

   Z let 1970 – 1990 máme řadu ústních zpráv bývalých pracovníků dolů, že do odvalů byl 

skladován toxický nebo nebezpečný materiál. Především haldy poslední generace často 

obsahují stavební a komunální odpad, někdy do nich byly vylévány použité oleje  

a bitumeny. Následkem svého složení (škvára, organická hmota, porézní vyhořelé lupky) 

mají odvaly poměrně značnou sorpční schopnost. Tato schopnost blokuje kontaminanty 

v tělese odvalu.  

   Kladenské odvaly jsou složeny z několika základních typů materiálů. Mají podstatně 

odlišné chemické složení, vlastnosti a ovlivňování chování tělesa odvalu nebo jejího okolí. 

Jedná se zejména o horniny s uhelnou příměsí polohy uhelné hmoty, uhelný prach z čištění 

překopů, škváru. 

   Horniny, které obsahovaly uhlí, podléhaly obvykle rychle (po vysypání na haldy) 

zahořívání. V některých případech byl přísun haldového materiálu příliš rychlý. Tehdy 

byly uhelné materiály pohřbívány a v závislosti dostupnosti kyslíku podléhaly rychlejšímu 

či pomalejšímu spalování. Některé mohly zůstat nespálené dodnes. Charakteristickým 

produktem zahořívání jsou bíle vypálené jílovce, škvára a červené popely. Následkem 

obsahu kaolinitu převládají bílé porézní horniny. Převážná většina škvár lze zdůvodnit 

provozem místních topenišť určených pro vytápění šachty a provoz těžních a parních 

strojů. V minulosti byl tento materiál běžně využíván jako základ pro komunikační díla. 

V okrajových částech pánve může mít intenzivnější radioaktivitu, která limituje jeho 
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použití např. na stavební účely. Jedná se o porézní a savý materiál s velkým měrným 

povrchem a dobrými sorpčními vlastnostmi (Jelínek; Daněk, 2007). 

2.3.4 Porcelanity obce Medlovice 

   V katastru obce Medlovice se nachází lom náležející JZD Rozkvět. Zde vystupují vrstvy 

porcelanitů umístěné mezi polohami popelu, které zbyly po vyhořelé lignitové sloji. Popel 

je dosud málo zpevněný. Je tmavošedé až nafialovělé barvy. Může obsahovat žluté až 

žlutozelené nálety.  

   Porcelanity vzniklé vypálením jílu mají výraznou rudou barvu. Místy se mohou 

objevovat azurové skvrny. Směrem do nadloží přecházejí do okrově narudlých jílů. Jíly 

zde prošly nižším stupněm kaustické přeměny. Podloží sloje je tvořeno zelenošedými 

písčitými jíly, kausticky méně postiženými. 

   Přepálené horniny jsou prostoupeny četnými zlomy, podél nichž zjišťujeme nejvyšší 

intenzitu kaustického ovlivnění. Porcelanity také obsahují pukliny, které mohou být 

vyplněny rudými povlaky kysličníku železa. 

   Subrecentně vyhořelá lignitová sloj na lokalitě Medlovice obsahuje např.: 

- hnědočerný porcelanit, 

- světle šedý masivní porcelanit, 

- vypálený jíl (Králík, 1984). 
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3. Antropogenní porcelanity na Ostravsku 

   Důležité pro vznik porcelanitů je také složení odvalů, vývoj a tepelné přeměny, které zde 

vznikají. 

3.1 Uhelné odvaly v Ostravě 

   Z geologického hlediska bychom mohli odvalové pokryvy z dolů na kamenné uhlí 

v Ostravě zařadit do karbonského útvaru. Ostravské odvaly jsou úlomkovou směsí 

jalového materiálu doprovázející těžbu uhlí (Kroutilík, 1954).  

   Jsou nejnápadnějším projevem pozůstatků rozvinutého hornictví v původně rovinaté 

krajině. Odvaly jsou vnímány jednak jako výrazný estetický prvek vyčleňující se 

z okolního reliéfu, jednak jako úkaz s negativním environmentálním impaktem. Pro 

Ostravu jsou typické kuželovité odvaly. Souvisejí s tehdejším způsobem odvalování 

nevyužitelné hlušiny z hlubinné těžby, kdy byl materiál ukládán na povrch se snahou o co 

nejmenší zápřah na půdu. Další snahou bylo využít co nejmenší plochu pozemků. 

V posledních letech se však začaly přednostně vytvářet ploché, tabulovité či stupňovité 

odvaly (lépe vyhovovaly použité technologii i záměrům jejich budoucího využití). 

S útlumem těžby se objem odvalované hlušiny postupně klesal. Odvaly, které dnes nejsou 

v provozu, byly zpočátku ponechávány k „ozelenění přírodní cestou“, tzv. sukcesí. Později 

zde byly prováděny více či méně úspěšné zemědělské, lesnické nebo vodohospodářské 

rekultivace. Odvaly, kde byla rekultivace ponechána z větší části vlivům přírodních 

podmínek, se nyní po několika desítkách let samovolné tvorby nových místních 

ekosystémů bez rušivého působení nevhodné lidské snahy a zakročení, stávají ekologicky 

nejhodnotnějšími lokalitami antropogenně proměněné krajiny (internet - 1). 

      Ostravské odvaly se kupí v inundačním území řek, na říčních terasách, v depresích, 

zmolách či stržích, na svazích Ostravsko-karvinské pahorkatiny, tvořené karbonátovým 

podkladem. Ten vystupuje na mnoha místech k povrchu. V mnoha případech je odvalový 

pokryv umístěn uprostřed obytných ploch měst, protože byl navezen do nejbližší 

vzdálenosti od závodu (Kroutilík, 1954). 
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3.1.1 Složení uhelných odvalů 

   Odvalové pokryvy z dolů na kamenné uhlí v Ostravě bychom mohli označit jako 

„přírodní museum hornin“ od karbonu po kvartér. Výraznými zástupci, převážně 

sedimentů, jsou hořlavé lupky tmavé až černé, prostoupeny proužky (vrstvičkami) lesklého 

uhlí, kolísavé mocnosti. Často bývají prostoupeny pyritem. Lupky rychle zvětrávají. Již za 

dobu pouhého roku se rozpadají v drobné kousky (roubíkovitý rozpad). 

   Materiál mořských pater je tmavošedé až černé barvy, což je způsoben jemně 

rozptýleným uhelným pigmentem. Materiál sladkovodních pater obsahuje tmavé břidlice, 

které jsou hrubozrnnější než mořské. Bývají živičnaté s nádechem černohnědým. Obsahují 

převážně malé šupinky slídy a kyzu (ruda kovového vzhledu). Jejich rozpad je rovněž 

rychlý. Stigmariová půda (kořenová půda) - řadíme k ní jílovitou břidlici, světle šedé 

barvy. Při zvětrávání je tmavošedá se značným množstvím rostlinných pozůstatků. Je 

obyčejně velmi měkká. Pískovce jsou barvy bílé nebo bělavě šedé a liší se od namodralé 

barvy karbonských pískovců. Výjimku tvoří zelenavě-šedý pískovec glaukonický, který se 

vyskytuje např. na svahovém, kupovitém odvalu dolu Lidice. Odval se také barevně liší od 

jiných odvalů v Ostravě. Je zelenavě-modrošedý. Pískovce se skládají z bělavých zrnek 

křemene, méně živců a slídy. Tmel pískovců je převážně křemitý. Dalšími horninami jsou: 

slepence a arkózy, brousek, dolomit sádrovitý, sférosiderity.  

   Z petrografického složení vyplývá, že podstatnou složkou odvalových pokryvů jsou, 

vždy v nich přítomné, uhelné součásti - vrstvičky lesklého uhlí v hořlavých lupcích 

(Kroutilík, 1954). 

3.1.2 Vývoj odvalů 

   Podle Kroutilíka (1954) odvalové pokryvy prodělávají vývojový „cyklus“. Tento 

vývojový cyklus začíná například u kuželového odvalu stádiem mladosti, které je 

charakterizováno prvotní formou odvalového návozu, jeho ukončením a opuštěním. 

V tomto prvním období mladý odval jasně svojí tvarovou ostrostí představuje nový 

povrchový tvar. Charakteristické jsou ostré, prudké svahy, na kterých se nezachycuje 

žádný vegetační kryt. Příležitostně se zde odehrává pohyb sesouvajících úlomků hornin, 

což způsobuje jednak tíže, jednak srážková voda, která pohybu napomáhá. Obě složky 
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spolu s působením slunečního záření, urychlují vývojové stádium mladosti. Tvary tohoto 

odvalového pokryvu se ještě nemění. 

   Nastane-li samovznícením odvalový požár, pak v krátké době původní vývojové stádium 

pokročí vpřed. Prohoříváním hořlavého materiálu, uhelných (hořlavých) lupků a břidlic, 

dochází k porušení soudržnosti těchto hornin, horniny se rozpadnou, vypálí v drobnější až 

popelovité součástky. V tomto již zcela odlišném materiálu, počnou exogenní činitelé 

(voda, vítr, zemská tíže, zvýšená eroze, denudační činnost). 

   Odval v tomto období přechází pomalu do stádia zralosti, které je charakteristické 

snižováním, ohlazováním, ale i rozbrázděním a sesedáním přeměněného 

(metamorfovaného) materiálu. Na svazích se objevují suťové a dejekční kužele. Často  

v nich eroduje a postupně rozplavuje z vyšších poloh splavený materiál erozní stružky. Ty 

často vytvářejí v nejnižších polohách deltovité nánosy nejmenšího, popelovitého materiálu. 

   Odvalová kuželovka přechází pomalu do stádia staroby a poměrného ustálení (Kroutilík, 

1954). 

3.1.3 Tepelné přeměny v odvalech 

   Mimořádným činitelem ve vývoji uhelných odvalových pokryvů je jejich prohořívání 

(Kroutilík, 1954). Odvalové požáry se uplatňují nejen v chemicko-fyzikálních změnách 

hlušiny, ale i ve vzniku dutin uvnitř odvalu a případným propadáváním povrchu. Místa 

v povrchových vrstvách, která jsou výrazně teplá, jsou v terénu nebezpečná. Signalizují 

ještě trvající požár (Havrlant, 1980). 

   V hornoslezské pánvi (v české i v polské části) požáry vznikají většinou samovznícením 

uhlí pod povrchovou vrstvou zvětralin v hloubce nejčastěji v rozmezí 0,2 – 0,5 m, 

výjimečně až 5 m. K samovznícení je potřeba, aby byly současně splněny následující tři 

hlavní podmínky: 

- přítomnost uhelné drtě, náchylné k nízkoteplotní oxidaci, 

- přístup vzduchu do míst, kde je rozdrobené uhlí naakumulováno, 

- zajištění možnosti akumulace tepla, které se uvolňuje během oxidace uhlí a sirníku 

železa. 
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   Náchylnost černého uhlí k oxidaci při nižších teplotách (cca 20°C) je podmíněna jeho 

petrografickým složením (Králík, 1984).  

   Z petrografického hlediska hlušina obsahuje: 

- čisté kousky uhlí, 

- hořlavé lupky, které jsou prostoupeny vrstvičkami lesklého uhlí. 
    

   Mezi další faktory, které způsobují náchylnost černého uhlí k oxidaci, patří stupeň 

prouhelnění, množství vlhkosti, chemické složení uhlí, velikost zrna, obsah vody, obsah 

anorganické substance (Kroutilík, 1954). 

   Hořící uhelný odval funguje jako otevřený systém, který s okolím spolupracuje nejen 

energeticky (včetně úniku tepla), ale i látkově. Při tepelném rozkladu uhelné hmoty vzniká 

řada fyzikálních a chemických reakcí. Také dochází k uvolňování řady primárních  

i druhotných chemických sloučenin obsažených v uhlí i okolních horninách.  

   Hlavní energetickým zdrojem termických procesů odvalů karbonských hlušin je 

rozložení fosilní organické substance. Největší kvantum tepla se uvolňuje při oxidaci 

nenasycených organických látek a proces je urychlován dalšími exotermními odezvami, 

především oxidací železných kyzů. Důležitou úlohu hraje vlhkost prostředí, kdy se 

molekuly vody účastní reakce mezi kyslíkem a uhlím, a tím ještě urychlují oxidaci. Není-li 

uvolňovaná energie průběžně odstraňována, probíhá za teplot do 160°C desorpce plynů 

z uhlí. Při vyšších teplotách vznikají oxidické komplexy a následně dojde až k zahoření. 

   Zatímco při oxidaci se teplo uvolňuje, v redukčním prostředí silně prohřátých partií 

haldy bez přístupu vzduchu se energie naopak spotřebovává. Při teplotách přes 350°C 

dochází ke karbonizaci (tepelnému rozkladu uhelné hmoty) s tím, že při teplotách nad 

1000°C může probíhat až vysokoteplotní karbonizace – proces využívaný v plynárnách  

a koksárnách, s vytvářením pestré škály druhotných (sekundárných) produktů  

(internet - 1). 

   Jílovité horniny, které jsou vystaveny vyšším teplotám, jeví podstatnější přeměny 

minerálního složení. Taktéž specifické strukturní i texturní vlastnosti jsou pro ně 

charakteristické. Porcelanity, které se zde tvoří, jsou zbarvené podle přítomnosti barvících 

kysličníků rozmanitými tóny. Některé mohou mít výrazně pórovitou až zpěněnou texturu. 

Zrna křemene jsou u těchto vysoce tepelně alterovaných hornin částečně nebo zcela 

přeměněna ve sklovitou fázi. Základní substance bývá pro svůj větší specifický povrch  
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a vyšší obsahy tavicích složek proměněna dříve a intenzivněji než klastická stavba 

sedimentů. Vznikají nové vysokoteplotní fáze, jakými jsou: mulit, cristobalit sillimanit, 

cordierit atd. V základní hmotě bývá zastoupen metakaolinit a illit. Procesy tepelné 

alterace probíhají při teplotách od 900 až do 1200°C. 

   Hoření odvalů je doprovázeno rozsáhlou produkcí plynných exhalací obsahující 

převážně kysličník siřičitý. Chemické prvky (zmobilněné během termických přeměn 

uhelné hmoty), tvoří v místech s nižší teplotou tj. na povrchu odvalu, nové minerální fáze. 

Ukázkou je elementární síra, salmiak a řada organických sloučenin (Králík, 1984). 

3.2 Odvaly na Ostravsku 

3.2.1 Odval Ema 

   Odvalový komplex (obrázek č. 5) Petr Bezruč s centrální dominantou Ema (325 m n. m.) 

se nachází v katastrálním území Slezská Ostrava. Odval je situován mezi ulicemi  

Na Najmanské na V a Vlčkova na J a areálem bývalého dolu Petra Bezruč na SZ. 

V současné době je odval ve správě DIAMO s.p., vlastníkem pozemků je OKD a.s. 

(Jelínek, 2007).  

   Odval vznikl soustavným navážením hlušin. V šedesátých letech došlo ke vznícení nitra 

odvalu. Odval Ema hoří dodnes. Kvůli teplotě, která dosahuje, až 1500 °C se uvnitř kopce 

tvoří nové vzácné nerosty. Před ukončení navážky měla halda jiné rozměry.  

   Do současného stavu poklesla o 8 m v důsledku přirozeného sedání hlušin.  
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Obrázek č. 5: Letecký snímek odvalu Ema (internet – 5) 

   Odval Ema je kuželovitého tvaru. V okolí odvalu se vyskytují stepní druhy fauny a flóry. 

Boční svahy kopce jsou prorostlé náletovými dřevinami. Kvůli teplotě na vrcholu odvalu 

neuvidíme v zimě sníh. Oblast je běžně přístupná.  Je to velmi atraktivní místo, jelikož je 

zde fenomenální výhled na celou Ostravu (internet - 8). 

   Podle Jelínka (2007) petrografické složení odvalového materiálu odpovídá karbonským 

pískovcům, prachovcům a jílovcům hrušovských a petřkovických vrstev (v případě Dolu 

Petr Bezruč) nebo porubských a jakloveckých vrstev (v případě Dolu Trojice) vrstev 

ostravského souvrství. Obsah spalitelných látek se v celém komplexu pohybuje v rozmezí 

6 – 22 %. Byly zde ukládány karbonské horniny, stavební i komunální odpady, dřevěné 

piliny (ukládané na výpěrky z úpraven o zrnitosti do 200 mm, které činí cca 15 %). 

   Odval Ema je termicky aktivní již několik desítek let, proto lze předpokládat, že těleso 

odvalu je již ze značné části vyhořelé. O velmi intenzivní termické aktivitě svědčí také 

červené zbarvení vypálených hlušin keramického vzhledu. V současné době jsou projevy 

termických procesů pozorovány ve vrcholové části jihozápadního svahu. Tento pás je 

široký cca 10 m, dlouhý cca 50 m. Jedná se o hřeben, kde dnes vede značená turistická 

cesta. V minulosti zde vedl lanovkový výtah. 
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   Okolní svahy jsou prohořelé a již zarostlé vegetací. Požár se zřejmě nemá kam šířit. 

Navážky termicky aktivního svahu jsou více zhutněné než v jiných místech odvalu. Proto 

termické procesy postupují pomaleji (Jelínek, 2007). 

3.2.2 Odval Dolu Odra 

   Odval (obrázek č. 6 a č. 7) je situován v katastrálním území Ostrava – Přívoz. Nachází se 

JV od areálu Koksovny Svoboda, mezi levým břehem řeky Ostravice a ulicí Muglinovská 

(Jelínek, 2007).  

 

Obrázek č. 6: Satelitní snímek odvalu Odra (internet – 5) 

   Odval je přístupný z Muglinovské ulice kolem průmyslových budov, garáží a pozemku 

vlečky Koksovny Svoboda. Přístupová pěšina na odval Odra vede ze SZ svahu. Sklon 

svahu dosahuje téměř 40°, proto jsou zde prudké svahy. Terén je zbrázděn erozí 

(Stiborová, 2007). 
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Obrázek č. 7: Odval Odra 

   V současné době je odval majetkem Koksovny Svoboda. Jedná se o kuželovitý odval. 

Vrcholová část je rozhrnuta (obrázek č. 8). Jedná se o grandiózní těleso s plochou 15,75 ha 

a objemem nasypaných hlušin 3,75 mil. m3. Převýšení nad okolní terén dosahuje až 60 m 

(Jelínek, 2007). 

   Materiál je značně zvětralý a nesoudržný. Původní kužel byl vysoký 80 m, ale musel být 

snížen z důvodu negativního vlivu na koryto řeky Ostravice a přilehlou komunikaci. V 60. 

letech byl proveden pokus o rekultivaci, který se však nezdařil (Havrlant, 1980). 

   Sypání odvalového materiálu probíhalo v letech 1930 – 1953. Materiál pochází z úpravy 

dříve spojených závodů Vítězný Únor (dnes Důl Odra a Koksovna Svoboda). Hlušina zde 

byla dopravována výtahem. Ukládána byla pomocí pásových doprávníků (Stiborová, 

2007). 

   Odval Dolu Odra je stále termicky aktivní na SZ svahu. V minulosti zde probíhal velmi 

intenzivní podzemní požár. Teploty, které byly měřeny pomocí sond, dosahovaly až 

400°C. V současnosti termická aktivita v této části odvalu doznívá. Teplota naměřená 

přibližně 2 m pod povrchem v posledních letech jen ojediněle přesahuje 30°C (Jelínek, 

2007). 
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Obrázek č. 8: Odhrnutá vrcholová část 

   Na povrchu SZ svahu (v místě doznívajícího endogenního požáru) je navezena vrstva 

popílku. Tato vrstva není kompaktní a ve vrcholové části zcela chybí. V okolí sond 

vystupují vodní páry a kouř. 

   Podle Jelínka (2007) petrografické složení deponovaného materiálu odpovídá 

karbonským pískovcům, prachovcům a jílovcům hrusovškých a petřkovickýh vrstev 

ostravského souvrství. Lze předpokládat vysoký obsah uhelné hmoty, jelikož se jedná  

o starý odval. Charakter termicky alterované hlušiny je v celém tělese odvalu rozmanitý. 

Vyskytují se zde všechny tři stupně termické alterace (Jelínek, 2007).    

   V současné době na odvalu rostou hlavně rostliny suchých a kamenitých strání, rostliny 

vlhčích houštin. Nalezneme zde také výskyt teplomilných druhů (mechorosty). Z dřevin se 

vyskytuje bříza bělokorá, vrba jiva, topol černý, dub zimní. 

   Odval Odra je typickým přirozeným zarůstáním povrchu bez rekultivačních zásahů. 

Rozložení vegetace na povrchu terénu je velmi nepravidelné až ostrůvkovité. Souvislý 

rostlinný kryt je pouze na V svahu. Větší plochy zeleně potom na S a Z svazích (Stiborová, 

2007).  
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3.2.3 Odval Heřmanice 

   Odval (obrázek č. 9 a č. 10) je jedním z nejrozsáhlejších komplexů uložené karbonské 

hlušiny v ostravské části OKR. Komplex se nachází na území Hrušova.  

 

Obrázek č. 9: Letecký snímek odvalu Dolu Heřmanice (internet – 5) 

 

Obrázek č. 10: Pohled z dálky na odval Heřmanice 
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   Odval je situován mezi železniční tratí Ostrava – Bohumín na SZ, Heřmanickým 

rybníkem na SV a areály bývalého Dolu Heřmanice, věznice a bývalých chemických 

závodů na J. Komplex je v současnosti ve správě DIAMO s. p. a Správy železniční cesty.  

   Mimořádný odvalový komplex dosahuje rozlohy 110 ha. Je lokalizován v Oderské nížině 

v místech bývalých rybníků a zabahněných pozemků. Nachází se zde kaliště (obrázek č. 

11). Celá lokalita je pod silnými vlivy kontaminace – plynné imise blízkých chemických 

závodů i průmyslového komplexu (Jelínek, 2007). 

 

Obrázek č. 11: Kaliště v odvalovém komplexu Heřmanice 

   Odval Heřmanice je tvořený několika vzájemně propojenými dílčími jednotkami, včetně 

kalových nádrží. Tvar odpovídá několika etážové tabuli s kolmým kuželem v JV části. 

Odvalový komplex tvoří významnou dominantu, převýšenou nad okolním terénem cca  

o 30 m. Objem uloženého materiálu činí minimálně 17 mil. m3. 

   Podle Jelínka (2007) petrografické složení deponovaného materiálu odpovídá 

karbonským pískovcům, prachovcům a jílovcům hrušovských a petřkovických vrstev 

ostravského souvrství. V roce 2003 zde probíhali vrtné práce, podle kterých byl stanoven 

 i obsah spalitelných látek v hlušině. Zjištěné hodnoty se pohybují mezi hodnotami 10,76 

až 17,44 %, průměr je 15,3 %, přičemž obsah spalitelných látek je v celém tělese poměrně 

stálý. Vzhledem ke stáří odvalu nelze vyloučit přítomnost i jiného materiálu než karbonské 
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hlušiny. Ve vrtném jádru na odvalu Svoboda byly zjištěny mimo hlušiny i demoliční 

zbytky. Archivní materiály se zmiňují i o vyplňování terénních depresí komunálními 

odpady. 

   Termická aktivita se projevuje v odvalu Svoboda – kužel a navazující jižní terasa, dále 

prostor mezi jižním okrajem terasy a báňskou vlečkou a zčásti zasahuje i do tzv. 

provozního odvalu na východě oblasti směrem k Heřmanickému rybníku. Nejintenzivnější 

termické procesy probíhají v hloubce do 9 m pod povrchem. Na povrchu lze sledovat 

projevy endogenního požáru (obrázek č. 12): výstupy kouře s jedovatými plyny (CO, SO2, 

H2S), trhliny s výskytem chemických produktů termické aktivity a propady na povrchu. 

Termickou aktivitou je zasaženo území cca 24 ha. Tato aktivita se neustále přesouvá do 

dalších původně nepostihnutých míst, což si vynucuje postupné odstraňování vegetace 

z povrchu (Jelínek, 2007).  

   K hlavním činitelům vzniku záparů a následných endogenních požárů, které na odval 

v minulosti přecházeli do otevřených požárů, patří zejména: 

- přítomnost uhelné substance v hlušině,  

- tvar, kubatura odvalu Heřmanice,  

- nízká míra zhutnění materiálu odvalu, 

- zřejmě i deponování hořlavých materiálů (internet - 1). 

 

Obrázek č. 12: Výstup kouře z odvalu Heřmanice 
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  V současné době zde probíhá těžba svahů (obrázek č. 13 a č. 14). 

 

Obrázek č. 13: Těžba svahu na odvalu Heřmanice 

 

Obrázek č. 14: Práce na odvalu Dolu Heřmanice 
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3.2.4 Odval dolu Jan Šverma 

   Největší množství antropogenně vzniklých porcelanitů (označovaných za erdbranty) 

obsahoval odval z dolu Jan Šverma (obrázek č. 15).  

 

 

Obrázek č. 15: Letecký snímek odvalu Dolu Jan Šverma (internet – 5) 

   Odval byl z části odtěžen a použit pro výstavbu silničních komunikací v Ostravě např. 

silnice Rudná v úseku od řeky Odry po Svinov. Část materiálu z vyhořelých odvalů byla 

použita pro úpravu terénu Fifejdy. Naproti koksovně Svoboda se nachází zbytky odvalu, 

který je situován na katastrálním území Mariánských hor, vedle ulice Slovenská. Odval je 

bez termické aktivity. Většina materiálu je odtěžena (Jelínek, 2007). 
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   Odběry vzorků byly prováděný na dvou místech (obrázek č. 16 a č. 17). 

 

Obrázek č. 16: První odběr vzorků 

 

 

Obrázek č. 17: Druhý odběr vzorků 
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   Můžeme si zde povšimnout také výrazné morfologie terénu (obrázek č. 18). Tato 

morfologie je důkazem dokonalého zpečení. Proto na svahu neuvidíme žádné svahové 

sesuvy. 

 

 

Obrázek č. 18: Odval Jan Šverma s výraznou morfologií 

3.2.5 Odval v Hrušově 

   Tento odval (obrázek č. 19 a č. 20) se nachází vedle věznice – Heřmanice a bývalého 

chemického závodu (průmysl již ukončen). Areál bývalých Hrušovských chemických 

závodů n.p.  má cca 38 ha. Objekty jsou vesměs v dezolatním stavu (obrázek č. 21). Dosud 

se zde nacházejí různé chemikálie a nádrže s kapalinami a skládka. Dominantně zřejmě 

anorganická kontaminace horninového prostředí, migrace škodlivin ve směru k nivě Odry 

je neověřena. Objekt není zcela prozkoumán. V odvalu lze očekávat ovlivnění horninového 

prostředí následkem těchto chemikálií (internet – 4). 
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Obrázek č. 19: Satelitní snímek chemického odvalu (internet - 5) 

 

Obrázek č. 20: Odval Hrušov 
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Obrázek č. 21: Objekt bývalého chemického závodu 
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3.3 Rekultivace 

   Asanační (ozdravení životního prostředí) a rekultivační práce (obnovení biologických 

funkcí v krajině), kterými se zahlazují následky dolování, jsou konečnou fází hornické 

činnosti, kterou se vrací narušený půdní fond do „původní podoby“. Rekultivace má 

především zaměření pro účely zemědělské, lesnické a vodohospodářské, zabezpečované 

formou technických a biotechnických způsobů. 

   Zemědělská rekultivace v OKR se zabývá úpravou pozemků tak, aby po dokončení 

biotechnických úprav byly pozemky využívány jako zemědělská půda. Biotechnická 

rekultivace se obvykle provádí v pětiletém cyklu specificky řešených agrotechnických 

zásahů včetně minerálního a organického hnojení takovým způsobem, aby bylo dosaženo 

předpokládané úrodnosti pozemku. Po ukončení cyklu se pozemek předá uživateli.  

U lesnické rekultivace dochází k zalesňování odvalů. Zalesňování vyžaduje specifický 

přístup zejména volbou druhu a jakosti sazenic i způsoby výsadby. Vodohospodářskou 

rekultivaci vodních nádrží lze využít například jako druh rekreace (Štýs et al., 1981). 
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4. Laboratorní výzkum antropogenních porcelanitů 
 

4.1 Odběr vzorků 

   Odběry vzorků pro laboratorní analýzy byly prováděny v zájmových odvalech (odval 

Dolu Odra, odval Dolu Heřmanice, odval Dolu Jan Šverma a odval Hrušov) a to podle 

předem stanoveného postupu. Odebíráno bylo několik dílčích hrubých vzorků hornin  

(v některých místech i sypkých vzorků) v každé zájmové lokalitě z různých míst odvalů. 

Tyto odebrané horniny by měly charakterizovat reprezentativní (např. průměrná jakost) 

části odvalů. Odběry byly prováděny z více či méně alterovaných míst a to přímo 

z povrchu odvalu, nebo z již existujících zářezů, nebo byli použity ruční nástroje 

(krumpáč, geologické kladívko a lopata). Vzorky byly uloženy do kbelíků, které byly 

označené názvem místa, datem odběru, případně pořadovým číslem. Vzorky byly následně 

odvezeny do laboratoře, kde byly zpracovány pro analýzy a vypalování. 

 

4.2 Příprava vzorků  

   Vzorky odebrané z lokalit rozdrtíme v drtičce (každý zvlášť), abychom měli menší části, 

se kterými můžeme lépe pracovat (cca kolem 2 mm). Následně potřebujeme, aby každý 

vzorek byl reprezentativní, a proto jsme provedli u každého vzorku kvartaci - křížové 

dělení (obrázek č. 22). Kvartaci opakujeme do té doby, dokud nám nezůstane cca 100 g 

vzorku. Každý vzorek jsme uschovali zvlášť do sáčků, které jsme si opět řádně označili.  
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 Obrázek č. 22: Kvartace vzorků 

   Podrcené vzorky jsme ještě pomleli v kulovém mlýnu (obrázek č. 23), jelikož 

potřebujeme jemnější frakci, abychom mohli vzorky použít pro jednotlivé analýzy, které 

jsme si předem zvolili.  

 

Obrázek č. 23: Kulový mlýn 
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   Pro mletí byl použit planetový kulový mlýn Retsch PM 100. Jednotlivé podrcené vzorky 

(cca 2 mm) jsme vložili (každou zvlášť) do nádobky s křemennými kuličkami a daly do 

přístroje. Doba mletí závisí na tvrdosti vzorků. Po každém použití musíme nádobku, 

kuličky atd. umýt a opláchnout v destilované vodě. Poté je dáme vysušit a můžeme opět 

použít. Následně vzorky ručně přesítujeme. Nyní je velikost frakce vzorků pod 150 µm. 

Tyto vzorky jsou již připravené pro analýzy. Pro analýzy byly zvoleny metody: RTG 

fluorescence a RTG difrakční prášková analýza. Obě analýzy využijeme před vypálením 

porcelanitů. RTG difrakční práškovou analýzu použijeme také po zušlechtění porcelanitů.  

   Porcelanity byly vypáleny na 3,5 hodiny a na 6 hodin. Pro vypálení jsme potřebovali 

keramické nádobky (obrázek č. 24), do kterých jsme dali jednotlivé vzorky, které jsou 

pouze podrcené (nejsou pomleté, ani přesítované). Vzorky jsme předem v nádobkách 

zhutnili  a poté vložili do pece. Vzorky byly vypáleny na 1200°C . Po vypálení vzorky 

(obrázek č. 25) opět ručně podrtíme a pomeleme jednotlivě v kulovém mlýnu. Poté 

pošleme na RTG difrakční práškovou analýzu. Výsledky v následujícím textu (Odra 3, 

Odra 5 , Heřmanice 1 a Heřmanice 4 před výpalem a po výpalu na 3,5 hod.) byly převzaty 

z prací od Jelínka (2007, 2009) se souhlasem autora.  

 

 

Obrázek č. 24: Vzorky po 6 hod. výpalu na 1200°C v keramických nádobách 
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Obrázek č. 25: Vzorek po odstranění keramické nádoby 

4.3 RTG fluorescence 

   Metoda nachází uplatnění v přírodních vědách. Jedná se o chemický rozbor materiálů 

pomocí vlnově disperzního rentgenfluorescenčního spektrometru (WD XRF). Metoda je 

založen na vyhodnocení RTG spekter prvků ve vzorku pomocí počítačově řízeného 

spektrometru. Principem vlnově disperzního rentgenového spektrometru je ozáření vzorku 

elektronovým paprskem - rentgenovým zářením. Záření je analyzováno na základě vlnové 

délky. Analyzovat můžeme vzorky pevné, kapalné nebo také vzorky ve formě prášků. 

   Měření spočívá ve vložení připravené pelety do kyvety, následně do sampleru 

spektrometru a v konečné fázi spuštění programu. Výsledkem měření je intenzita 

charakteristických spektrálních linií - ta je závislá na obsahu prvku měřeném ve vzorku 

(Jelínek, 2007). 
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4.3.1 Výsledky RTG fluorescence 

Tabulka č. 1: Výsledky chemického rozboru jednotlivých vzorků pomocí vlnově 

                       disperzního rentgenfluorescenčního spektrometru  

Označení Heřmanice 1 Heřmanice 4 Heřmanice 5 Odra 3 Odra 5 Šverma 2 Hrušov 

Analyt hmotnostní % 

MgO 1,15 1,00 1,42 1,13 0,89 1,89 1,92 

Al2O3 20,83 19,92 17,23 22,18 19,42 20,31 22,30 

SiO2 59,44 63,46 51,82 62,32 55,99 56,45 55,82 

P2O5 0,15 0,28 0,17 0,17 0,33 0,22 0,26 

SO3 0,49 0,91 0,49 0,51 3,26 0,33 0,86 

Cl 0,103 0,044 0,01 0,035 0,120 - - 

K2O 4,29 3,56 2,10 3,25 3,03 3,43 2,60 

CaO 0,22 1,15 0,66 0,2 0,38 0,55 3,28 

TiO2 0,82 0,72 0,78 0,81 0,69 0,75 0,77 

MnO 0,039 0,091 0,099 0,094 0,067 0,20 0,09 

Fe2O3 6,26 6,11 6,96 6,77 7,25 11,02 7,25 

  mg/kg 

V 132,3 77,0 129,7 93,0 95,7 132,9 172,2 

Cr 92,7 81,1 105,9 95,3 76,7 117,0 110,2 

Ni 51,9 68,6 57,4 90,8 47,0 60,9 72,8 

Cu 34,5 30,4 109,6 30,1 30,4 - 155,3 

Zn 97,6 106,8 143,6 98,5 94,4 135,8 579,0 

Ga 22,0 17,9 43,9 20,0 24,7 37,7 34,6 

As 22,6 18,6 27,9 19,1 - 28,2 67,1 

Rb 211,0 191,3 142,3 189,5 170,0 152,4 140,0 

Sr 129,1 233,7 90,4 141,4 140,6 168,8 764,7 

Y 40,6 78,5 51,6 59,5 47,5 52,8 77,3 

Zr 191,7 225,0 137,4 168,7 144,5 101,5 263,7 

Ba 742,4 575,4 566,5 649,3 692,2 662,8 7651,4  

La - 35,3 40,5 57,3 66,0 51,3 67,5 

Ce 89,0 58,6 95,0 74,4 78,4 103,2 384,6 

Pb - - - - - - 230,8 

Pozn.: koncentrace ostatních prvků po 20 mg/kg. 

   Podle tabulky č. 1 je zřejmé, že vzorky vykazují vyšší obsah podílu SiO2 a také Al2O3. 

Nejvyšší podíl SiO2 se nachází ve vzorku Heřmanice 4, ale nejvíce Al2O3 se nachází ve 

vzorku Hrušov. V některých zdrojích si můžeme povšimnout, že se uvádí obsah SiO2 
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v porcelanitech mezi 60 - 70 %, ale zde vidíme, že obsah prvku může být i nižší, např. 

Heřmanice 5 obsahuje podíl oxidu křemíku 51,82 %.  

      Pro výrobu žáruvzdorných hmot je kladen důraz na sledování podílu SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, MgO, CaO, K2O, TiO2.  

4.4 RTG difrakční prášková analýza 

   Nejdůležitější a nejrozšířenější metodou v současnosti pro určení minerálního složení je 

metoda práškového difraktometru. Digitální přístroje spolu s vhodným softwarem dokážou 

rutinně identifikovat a kvantifikovat jakékoliv vzorky krystalických fází. Využívá se pouze 

monochromatické („jedna barva“) RTG záření. Pod označením práškové difraktometry 

rozumíme zařízení, které využívá k registraci difrakčního obrazu polykrystalických látek 

různých typů detektorů. 

   Vzorek se připravuje mletím na velmi jemný prášek. Prášek se nanáší na povrch skleněné 

destičky, případně se lisuje do vhodných kyvet. Při měření pomocí práškového 

difraktometru obdržíme převážně textový soubor (obsahuje informace o difrakčním úhlu  

a intenzitu pro každý krok měření). Ze souboru měření lze konstruovat graf, který 

odpovídá kontinuálnímu zápisu (z grafu je třeba odečíst úhlové hodnoty, při kterých jsou 

dosaženy maxima intenzit). Největší uplatnění práškové difrakce je v oblasti kvalitativní  

a kvantitativní fázové analýzy (Jelínek, 2007).  
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4.4.1 Výsledky RTG difrakční práškové analýzy 

 

   

 

              

Obrázek č. 26: Výsledky RTG difrakční práškové analýzy před zušlechtěním 
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      Podle Králíka (1984) rozlišujeme podle makroskopických strukturních a texturních 

znaků různé stupně kaustické přeměny jalových uhlonosných sedimentů. Nízký stupeň 

tepelné alterace je provázen hlavně barevnými změnami horniny. Projevují se v případech, 

že výchozí složky sedimentu obsahovaly železo. Například horniny s původní příměsí 

sideritu bývají nejčastěji červené. Střední stupeň tepelné alterace je provázen výraznějšími 

změnami mikroskopického obrazu. Také dochází ke změnám mineralogického složení 

základní jílovité hmoty horniny. Vysoký stupeň tepelné alterace se projevuje částečným 

nebo úplným roztavením výchozí horniny. Často nelze identifikovat výchozí horninu. 

Objevují se charakteristické znaky jako jemnozrnná nebo celistvá sklovitá struktura. 

   Míra alterace je závislá na těchto faktorech: 

- maximální výše dosažené teploty a doby jejích působení,  

- výchozí mineralogické a chemické složení sedimentů včetně obsahu uhelné 

substance, 

- granulometrické složení sedimentů. 

   Z obrázku č. 26 vyplývá, že ve vzorcích Šverma 2 a Hrušov se nachází minerál cordierit. 

Ve vzorku Šverma 2 je navíc zastoupen minerál cristobalit a ve vzorku Hrušov mulit. 

Obsah těchto vysokoteplotních minerálů indikuje vysoké teploty výpalu. U vysoce tepelně 

alterovaných hornin jsou zrna křemene částečně nebo zcela přeměněna ve sklovitou fázi.   

      Ve vzorku Heřmanice 1 byl zjištěný nejmenší podíl sklovité fáze (7,50 +- 10,80 %). 

Největší podíl sklovité fáze byl nalezen ve vzorku Odra 3 (61,60 +- 3,30 %). 

   Podle grafu jsou nejméně alterované vzorky z lokalit Odra a Heřmanice, jelikož se zde 

objevuje minerál muskovit a velké množství nealterovaného křemene. Neznamená to ale, 

že v jiné části odvalů se nenachází více alterované porcelanity. 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Mamulová 
PETROGRAFICKÉ ZHODNOCENÍ ANTROPOGENNÍCH PORCELANITŮ 

2010                                                                                                                                     41 
 

 

 

 

 

Obrázek č. 27: Výsledky RTG difrakční práškové analýzy termicky zušlechtěných vzorků 
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Pokračování obr. č. 27 

   Podle Jelínka (2009) je nutná podmínka obsahu minerálních fází pro ostřivo do 

křemenného šamotu 10 – 30 % (Al2O3). Obrázek č. 26 nám ukazuje, že byl tento podíl 

v jednotlivých odvalech nízký, a proto jsme provedly termické zušlechtění jednotlivých 

vzorků. Výjimkou je odval Hrušov, kde je podíl mulitu před zušlechtěním 16,60 +- 2,67 %. 

Je tedy možné, že odval Hrušov splňuje tyto podmínky jako ostřivo do křemenného 

šamotu. Ale podle chemického složení (tabulka č. 1) tyto parametry splňují všechny 

odvaly. 
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   Na obrázku č. 27 můžeme vidět, že delší doba vypálení přispívá k menšímu podílu 

minerálu křemene, ale většímu podílu mulitu. Podíl amorfní fáze se s termickým 

zušlechtěním zvýší. 

   Významným vzorkem se jeví vzorek Heřmanice 5. Zde se nachází pestrá škála minerálu 

jako nízkoteplotní železo (iron alpha), cordierit, mulit (výpal 6 hod.). V ostatních vzorcích 

nízkoteplotní železo nenajdeme. V tomto vzorku se při výpalu na 3,5 hodiny neobjevuje 

minerál cordierit, ale při výpalu 6 hod. je zde už zastoupen v podílu 2,40 +- 1,14 %.  

   U vzorku Šverma 2 se s delší dobou výpalu podíl cordieritu snižuje (3,5 hod. - 6,78 +- 

1,62 %; 6 hod. - 5,73 +- 1,35 %). Po zušlechtění se zde minerál cristobalit již nevyskytuje. 

Cordierit se v menší míře objevuje ve vzorku Odra 3 a Odra 5. V zájmovém odvalu  

v Hrušově se objevuje významný minerál cristobalit a také je zde zastoupen cordierit. Jako 

jediný vzorek obsahuje plagioklas albit a cristobalit. Vzorky Heřmanice 1 a 4 nemají žádné 

procentuální zastoupení cordieritu.  

   Po zušlechtění se ve všech vzorcích objevila nově vzniklá fáze mulit. Největší zastoupení 

má vzorek Odra 3 – výpal 3,5 hod. 29,90 +- 3,30 %; výpal 6 hod. 34,00 +- 3,90 %. 

Celkově je zastoupení mulitu v odvalech v rozmezí od 10 – 34 %. 

   Z jednotlivých analýz lze usoudit, že vzorky z vybraných odvalů by mohly být (odval 

Odra, odval Heřmanice, odval Jan Šverma, odval Hrušov) vhodné jako ostřivo na výrobu 

křemenného šamotu po zušlechtění.  

   Je možné, že vzorek Odra 3 by ještě při delší době výpalu splňoval podmínky jako 

ostřivo do jílového šamotu. Podmínka je kladena v rozmezí 35 – 40 % mulitu.  Vzorek má 

obsah mulitu při šesti hodinách výpalu 34 %. Pro zjištění by ale musely být provedeny 

nové zkoušky. 

   Přehled hlavních minerálů zastoupených v jednotlivých odvalech ukazuje tabulka č. 2. 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Mamulová 
PETROGRAFICKÉ ZHODNOCENÍ ANTROPOGENNÍCH PORCELANITŮ 

2010                                                                                                                                     44 
 

   Tabulka č. 2: Přehled procentuálního zastoupení vybraných minerálů v jednotlivých 

                          vzorcích před zušlechtěním a po zušlechtění 

Označení amorfní cordierit cristobalit hematit křemen mulit ostatní 
procentuální zastoupení   

Odra 3 61,60 - - 4,84 25,92 - 7,64 

Odra 3 61,60 - - 4,40 4,08 29,90 0,02 

Odra 3 48,70 1,55 - 5,54 10,13 34,00 0,08 

Odra 5 56,00 - - 1,69 20,48 - 21,83 

Odra 5 61,40 - - 7,56 4,83 26,20 0,01 

Odra 5 52,40 2,13 - 8,03 10,48 26,94 0,02 

Heřmanice 1 7,50 - - - 36,50 - 56,00 

Heřmanice 1 65,60 - - 2,35 6,40 25,60 0,05 

Heřmanice 1 58,40 - - 3,50 12,57 25,50 0,03 

Heřmanice 4 19,00 - - 3,52 28,72 - 51,24 

Heřmanice 4 77,75 - - 2,63 7,44 12,18 0,00 

Hermanice 4 69,53 - - 3,70 14,30 12,47 0,00 

Heřmanice 5 32,70 - - - 24,08 - 43,22 

Heřmanice 5 66,40 - - - 21,78 10,30 1,52 

Heřmanice 5 65,60 2,40 - 1,64 16,51 12,26 1,59 

Hrušov 58,50 1,53 - 3,77 12,95 16,60 6,65 

Hrušov 57,10 1,95 2,32 5,54 8,75 19,29 5,05 

Hrušov 57,30 2,85 2,47 4,97 6,55 19,87 5,99 

Šverma 2 53,00 1,11 2,90 7,92 24,47 - 10,60 

Šverma 2 53,80 6,78 - 10,16 11,47 17,75 0,04 

Šverma 2 55,9 5,73 - 10,15 9,48 18,74 0,00 

Pozn.               

  před zušlechtěním           

  výpal 3,5 hod.             

  výpal 6 hod.             
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5. Závěr 

   Téma jsem si vybrala záměrně, abych mimo jiné poukázala na výrazné antropogenní 

prvky, které se v krajině nacházejí zejména po ukončení těžební činnosti. Jedná se 

převážně o odvaly, které se ve velké míře objevují na Ostravsku. V této práci byl popsán 

vznik odvalů, vývoj, využití a následná rekultivace postižených míst.  

      Diplomová práce by měla být přínosem pro studium antropogenních porcelanitů, které 

se nacházejí v odvalech. Vznikají vypálením zemním požárem při vyhoření uhelných 

slojích. Porcelanit také vzniká přírodní cestou, a to v místech kdy se jíl dostane do styku se 

žhavým magmatem. Čtenáři by měli pochopit také jejich složení, které se značně mění 

s vyšší teplotou.  

   Cílem práce bylo zhodnocení vzorků, které jsme odebraly z jednotlivých odvalů a zjistit, 

které odvaly jsou vhodné po zušlechtění jako ostřivo do křemenného šamotu popřípadě do 

jílového šamotu. 

   Podmínkou pro ostřivo do křemenného šamotu je nutný obsah minerálních fází 

v zastoupení 10 – 30 % (Al2O3). Podle jednotlivých analýz vzorky z odvalu Odra, odvalu 

Heřmanice a odvalu Jan Šverma před zušlechtěním nemůžeme použít jako ostřiv do 

žáruvzdorných hmot. Výjimkou se jeví odval Hrušov kde je podíl mulitu 16,60 %. Ale 

podle chemického složení všechny odebrané vzorky splňují kritéria. 

   Po zušlechtění byl u všech vzorků prokázán minerál mulit, u některých i cordierit, ale 

cristobalit jen u vzorku Hrušov. Vzorky by po zušlechtění mohly splňovat podmínku jako 

ostřivo do křemenného šamotu. 

   Při ještě delší době výpalu než 6 hodin by bylo možné, že by vzorek Hrušov mohl být 

použit jako ostřivo do jílového šamotu. Vzorek Hrušov má zastoupení mulitu 34 %. Zde je 

podmínka nově tvořených fází v rozmezí 35 – 45 % (mulitu). V tomto případě by musely 

být provedeny nové zkoušky. 

   Šamot je žáruvzdorná hmota, která obsahuje hlavně Al2O3 a SiO2. Ostatní příměsi např. 

železo, hořčík, titan, zirkon, vápník dodávají šamotu barvu. 
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