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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou existence pozůstatků antropogenních zásahů 

a dopadů, ekologické zátěže a možnosti využití odvalů na území některých částí Ostravska. 

Zabývá se také historií jejich vzniku stejně jako jejich původci a složení. Termicky aktivní 

odvaly musí být monitorovány pro jejich negativní vliv na člověka a okolí, což také má 

práce popisuje. Zabývá se okrajově rovněž problematikou rekultivace a složením flory 

a fauny v daných oblastech. Předmětem této bakalářské práce je také charakteristika 

nežádoucího dopadu vývoje této haldy.    

Klíčová slova 

Halda, odval, zápar, endogenní požár, hlušina, výsypka, termická aktivita,  

Annotation  

This Bachelor thesis deals with the issues of the existence of remains of anthropogenic 

interventions and impacts, environmental burdens and possibilities of utilizing spoil heaps 

in some parts of the Ostrava region. It also discusses the history of their formation, as well 

as their originators and composition. Thermally active spoil heaps should be monitored for 

their hazardous effect on man and the environment, which is also described in the thesis. 

The work marginally deals with the issue of restoration, and with the composition of flora 

and fauna in the given areas. The subject of this Bachelor thesis also includes the 

characteristic of an undesirable impact of the development. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Halda Ema, která se tyčí nad ostravským centrem a Slezskoostravským hradem, je 

neodmyslitelným důsledkem těžby nerostu, na kterém Ostrava jako metropole vyrostla 

a který se stal jejím symbolem a také byl příčinou její prosperity. Vzhledem k rozsáhlosti 

ložiska černého uhlí se staly doly a stejně tak i haldy obecně součástí života lidí tento 

region obývající. Byly prostorem pro hry dětí, zdrojem zbytkového uhlí, který přinášel 

sběratelům teplo domácností a skromný příjem a byly také příčinou a místem smrti lidí 

haldy obývající v dobách světové krize ve dvacátých letech minulého století, kdy se lidské 

společenství, obývající prostor hald dokonce dělilo na zájmové skupiny, přičemž jejich 

náplň činnosti určovala teritorium i název haldového společenství.  

Obsahem mnohých hald ale nebyl jen materiál ze šachet. Byl to i deponovaný odpad 

z hutí a komunální odpad, který se vznítil a vzniklo tak mnohdy prostředí, kdy byl ohrožen 

život přítomných především hrozbou otravy oxidem uhelnatým. Sám jsem se narodil a 

vyrůstal ve Vítkovicích a jako dítě jsem na haldách strávil nádherné chvíle a jsem svědkem 

vyprávění lidí, kteří jsou výše popsaní. Sám jsem také patnáct let pracoval na Dole Staříč 

při dobývání uhlí. Proto mám osobní vztah k tématu mé bakalářské práce stejně jako 

k dalším pozůstatkům stoletých antropogenních změn. 

Předmětem této bakalářské práce je charakteristika dopadů vývoje.   

Cílem bakalářské práce je: 

 Seznámení s pojmem haldy a její úpravy. 

 Stručný popis historie, umístění a současného stavu haldy Ema.   

 Popis nežádoucího vývoje a dopadu termické aktivity i dalších odvalů Ostravy. 

 Stav a možnosti využití termicky aktivních odvalů. 
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2 HALDY 

Halda (z něm. Die Halde) nebo také výsypka, odval či kypa je koncentrovaný 

deponovaný materiál, více méně sypkého materiálu (hlušiny), který vzniká jako odpad při 

těžbě různých nerostných surovin (uhlí, uran, kaolín, bentonit) nebo při průmyslové výrobě 

(zejména hutnictví). Je to tedy antropogenní krajinný útvar, tj. útvar vytvořený člověkem, 

obsahující nadložní a podzemní vrstvy, vytěžené v lomech a hlubinných dolech. Slouží 

k dočasnému nebo trvalému uložení těchto hmot. [1] [2] 

Hlubinná těžba uhlí ovlivňuje a mění tvar georeliéfu. Vznikají jednak konkávní 

tvary, což jsou spojité poklesové kotliny a nespojité deformace a dále tvary konvexní, tedy 

odvaly (haldy, výsypky). Stupeň ovlivnění krajiny je závislý na způsobu dobývání a jeho 

intenzitě, geologických podmínkách uložení ložiska, soustředění těžebních závodů na 

určitém územním celku, na geografii a orografii postiženého území.[1] 

2.1 Obecný popis haldy  

Haldy a výsypky tvoří významné krajinné dominanty o mocnosti až kolem 100 m 

a výrazně dokážou změnit celý ráz okolí. Halda neobsahuje těžené materiály v dostatečné 

koncentraci, přesto ale může obsahovat stopy nebezpečných látek. Velké nebezpečí u hald, 

představuje především podzemní hoření zbytků uhlí, které se obvykle nedá hasit a může 

trvat i několik let.[1]  

Naopak výsypky, které vznikají z odpadu při těžbě různých nerostných surovin 

(uran, kaolín, bentonit) nebo při průmyslové výrobě (zejména hutnictví) obsahují materiál, 

který pochází z hlubších vrstev a jen pozvolna se na něm může uchytit vegetace, a to jen 

určitého typu. U výsypek nezpevněných vegetací hrozí sesuvy půdy. Například sesuv 

výsypky v Aberfanu ve Walesu roku 1966 si vyžádal sto čtyřicet čtyři obětí, zčásti 

školních dětí. V mnoha zemích proto zákon nařizuje těžebním společnostem rekultivaci 

vzniklých hald. Například v Belgii se rekultivované výsypky využívají jako lyžařské 

svahy, terénem vedou cyklostezky a podobně. Na jižních svazích se zakládají například 

i vinice (v České republice např. Litvínov) nebo sady. Někdy se změnou technologie stane 

materiál výsypky znovu ekonomicky zajímavým a začne se zpracovávat.  
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Od hald a výsypek, jež mají více méně homogenní složení, je třeba odlišovat 

skládky, vzniklé skladováním různorodých, často organických nebo chemicky aktivních 

odpadů. U těch je třeba zvláštních opatření kvůli nebezpečí kontaminace podzemní vody. 

Podobným případem jsou odkaliště. [2] 

2.2 Využití haldy 

Nutností ukládání odpadů z důlní těžby, jehož důsledkem jsou takto nově vzniklé 

lokality hald, jsou tyto po revitalizačních úpravách ideální pro realizaci nejrůznějších 

staveb a areálů s multifunkčním využitím. Konkrétní proces, který navrací krajině původní 

vzhled a funkci jsou rekultivace. Stavby lze realizovat až s časovým odstupem řady let, 

kdy nasypaný materiál tzv. slehne. Mnoho takto upravených lokalit slouží v konkrétním 

případě haldy Ema k vytváření cest a stezek pro příměstskou turistiku a cykloturistiku, což 

velmi příznivě ovlivňuje celý ráz krajiny, která byla zasažena těžbou a umožňuje tak její 

návrat k původnímu stavu, nebo se mu alespoň značně přiblížit. [2] Mnohé z hald se 

během let staly místy s jedinečnou přírodou a pomalu si na ně zvykají i místní obyvatelé.   

2.3 Rekultivace 

Rekultivace je v podstatě souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí antropogenní 

zásahy do krajiny. Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou nerostných 

surovin (zbytkové jámy po povrchové těžbě uhlí, haldy, vytěžené pískovny, kamenolomy, 

pinky). Výsledkem rekultivace pak může být přeměna vytěžených ploch na pole a lesy, 

vybudování rekreačního zázemí městských aglomerací, případně záměrný vznik naučných 

stezek. 

Rekultivace jsou mnohdy dlouhodobého charakteru a zahrnují celou řadu činností, 

které je bezpodmínečně nutné provést, aby se rekultivovaná krajina dostala do původního 

stavu, takže se rozhodně nejedná o řešení aktuální, nicméně z dlouhodobého hlediska 

účinné. Je tedy nutné zohlednit čas, po který půda rekultivovaná nebude použitelná 

například pro stavební práce. [2] 



Vladimír Hütter: Problematika odpadů na haldě Ema 

2011            4 

2.3.1 Dělení rekultivací 

Rekultivace se provádí podle několika různých hledisek, především z důvodu 

konečného využití zúrodněné lokality či její části. Jedná se zejména o rekultivaci 

technickou, biologickou a podle využití ploch.  

Technická rekultivace zahrnuje vytvoření nového povrchu. V počáteční fázi 

zúrodnění je třeba vědět, která část bude později na co využita. To má vliv na volbu 

hornin, kterými se budou zavážet jednotlivé povrchové části. V místech, kde bude stát 

zástavba, komerční plochy apod. je možné zavážet horniny, na kterých by nic nerostlo. 

Ovšem v místech, kde bude pole či sad, je důležité dbát na kvalitu půdy.  

Průběh rekultivace je většinou následující. Těžební sloje či patra se začnou zavážet, 

zahájí se izolace místa pro hydrické rekultivace a pokračuje se pak modelací terénu. Na 

povrch materiálu v místech, kde bude něco růst, je potom nutné znovu navézt ornici, 

protože existuje povinnost selektivní skrývky ornice a její znovupoužití na rekultivaci 

území. To je důležité především pro urychlení růstu vegetace, protože jinak by se muselo 

čekat dlouhá léta.  

Vlastní modelování profilu terénu rekultivace je velmi náročná činnost. Navezený 

materiál ještě dlouhá léta pracuje - sedá a pohybuje se. S těmito procesy tedy musí 

plánovači počítat. Terén také nemůže být monotónní, musí se snažit přiblížit přirozenému 

terénu, jak by asi mohl vypadat. [2] 

Technická rekultivace tedy zahrnuje: 

 terénní úpravy (přesun zemin, ukládání, rozprostírání, hutnění),   

 zemní práce (využití skryté ornice), 

 je využívána těžká technika: dozery, buldozery, příkopové pluhy, frézy atp.   

Biologická etapa nastupuje až po vytvoření terénu a má za úkol oživit nové území. 

Začnou se zakládat lesy, na polích začíná běžet speciální osební cyklus, který má zúrodnit 

půdu. Obvyklý způsob provádění zemědělské rekultivace spočívá v návozu a rozprostření 

organické hmoty, následuje orba, vláčení, smykování, setí přípravných plodin, jejich 

zaorání, hnojení a následuje již pěstování cílových plodin nebo zatravnění, vzhledem 
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k narušeným hydropedologickým podmínkám je při delších obdobích sucha nutná také 

zálivka sazenic.  

Velice často je používána také chemická příprava půdy před vlastním zatravňováním 

či zalesňováním. Pokud jsou plochy zarostlé bujnou ruderální (rumištní) vegetací, k jejímu 

odstranění jsou používány chemické postřiky celoplošné či místní. Nálety nežádoucích 

dřevin stejně tak jako materiál z prořezávek je zpracováván štěpkováním, čímž je tak 

urychlen rozklad organické hmoty a zároveň je výrazně omezen vývoj případných hmyzích 

škůdců. [2] 

Biologická rekultivace zahrnuje úpravu fyzikálních a chemických vlastností půd, 

tzn. její kyselost a strukturu hnojením a dodáváním živin do půd. Dále zahrnuje 

agrotechnická opatření, tj. kypření, smykování a válcování. Důležitou složkou této úpravy 

je pěstování plodin.  

Podle využití zúrodněných ploch se řadí mezi zemědělské, lesnické, 

vodohospodářské, rekreační a blízké přírodě. Zemědělské plochy se po těžbě jakékoliv 

suroviny přeměňují na pole a louky, méně časté jsou speciální formy typu sady a vinice. 

Na lesnických plochách se vysazují různé druhy stanovištně a geograficky původní 

dřeviny. V naprosté většině se však jedná o výsadbu monokultur, někdy jsou vysazovány 

i nepůvodní či dokonce invazní druhy. Tento typ rekultivace sice vede k vytváření nové 

ekologické stability půd a krajiny, ale to v tomto případě nelze považovat za pozitivní 

přínos. Tím se totiž zničí stanoviště vzácných druhů organismů vázaných na podmínky 

vzniklých těžbou. Jediným pozitivním přínosem této rekultivace je zpevnění půdy.  

Zatápěním vytěžených lomů, obnovou říčních ekosystémů, úpravou a zvyšováním 

vodní bilance vznikají vodohospodářské plochy, budováním a výstavbou rekreačních 

oblastí vznikají např. golfová hřiště a letiště.[1] 

Přírodě blízké rekultivace vznikají ponecháním přirozené sukcese na vhodných 

těžebních prostorách, kde se nevyskytují ohrožené organismy. Na půdách chudých 

na živiny vznikají společenstva vzácných rostlinných a živočišných druhů, pro jejichž 

přežití jsou nutné zásahy, jako je např. odstraňování dřevin, ruderálních a invazních druhů, 

obnova tůní apod. Tento způsob se nazývá přírodě blízká obnova. [2] 
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3 HALDA EMA – ODVALOVÝ KOMPLEX PETR BEZRUČ 

Odvalový komplex Petr Bezruč s centrální dominantou haldy Ema se nachází 

v katastrálním území Slezská Ostrava. Odval je lokalizován mezi ulicemi Na Najmanské 

(na východě) a Vlčkova (na jihu) a areálem bývalého Dolu Petr Bezruč (severozápadně) 

a v současné době je ve správě společnosti DIAMO s.p.[3] 

Odvalový komplex Petr Bezruč je tvořen centrálním kuželem Ema, který je prstencovitě 

obepnut nepravidelným tabulovým tělesem (viz Obrázek č. 1). Odval tvoří významnou 

krajinnou dominantu. [4] Vrchol kužele je nejvyšším bodem Ostravy (325 m n. m.). Celková 

rozloha odvalu Petr Bezruč činní 32 ha, objem uloženého materiálu přes 8·10
6
 m

3
. Odval 

Ema je volně přístupný a je dokonce součástí památkové zóny. Za nemovitou kulturní 

památku byl prohlášen 15. 5. 1995 pod rejstříkovým číslem ÚSKP 10593/8-3928. Na její 

vrchol vede turistická značka. [5] [6] 

 
Obrázek 1: Pohled na vrchol haldy Ema 

(Zdroj: http://www.mavlast.cz/top-turisticke-cile.halda-ema, 25. 4. 2011) 

Materiálová skladba odvalu obsahuje karbonské pískovce, prachovce, a jílovce 

ostravského souvrství s obsahem uhelné hmoty. V poválečném období zde byly ukládány 

i materiály z rozbombardovaných domů a dřevné piliny. 

3.1 Vývoj odvalového komplexu 

Jedná se v podstatě o jeden z nejstarších odvalů na Ostravsku, nasypaný v závěru 

dřívějšího údolí zvaného Burňa. Jde o komplex odvalů bývalých dolů Ema, Trojice a Petr 
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Bezruč (původně Terezie). Hlušina zde byla ukládána už od roku 1920. Nejstarší částí 

odvalového komplexu Petr Bezruč je kuželový odval Ema, nasypávaný v období letech 

1920 až 1976.  

Materiál pocházel z úpravny dolu a koksovny Trojice a byl na odval dopravován 

vozíkovým výtahem. Převýšení odvalu vůči okolnímu terénu je cca 80 m, šířka temene 

21 m a objem hlušiny cca 4,2 mil. m
3
. Na severní okraj odvalu Ema navazuje starý odval 

Dolu Petr Bezruč. Jedná se o mohutné těleso s původním převýšením až 50 m.[4] Na tento 

pak navazuje ještě mladší a nižší tabulový odval Dolu Petr Bezruč, jenž prstencovitě 

obepíná centrální kužel Ema. Na oba tabulové odvaly byla hlušina dopravována 

automobily.[3]  

Odvalování hlušiny v celém komplexu skončilo po těžebním útlumu na Dole Petr 

Bezruč v roce 1995. Obvodový prstenec byl již v minulosti kultivován. Vlivem 

přirozeného sléhávání hlušin kužel po ukončení navážky poklesl již o více než 10 m od své 

původní výšky, kdy dosahoval 327 m n. m. [6] 

3.2 Termická aktivita na odvalu Ema. 

Zájmovou oblastí v této souvislosti, v níž se v současnosti projevuje především 

termická aktivita, je jihozápadní svah kuželového odvalu Ema v centrální části odvalového 

komplexu. Komplexní odval Petr Bezruč byl v minulosti podroben termickým procesům, 

jež probíhaly na několika místech. Historicky nejstarší byla zřejmě termická aktivita na 

starším tabulovém odvalu Dolu Petr Bezruč v severní části lokality.  

Západní polovina tohoto odvalu byla termicky aktivní pravděpodobně od přelomu 

čtyřicátých a padesátých let to přetrvávalo až do osmdesátých let dvacátého století. 

Lokalitu Ema negativně ovlivnila i úzká spojitost s přilehlým termicky aktivním odvalen 

Dolu Trojice, který byl sanován v roce 1977 metodou plošného rýhování. Naplavovaná 

suspenze elektrárenského popílku a vody do vytvořených rýh tak vytvořila těsnící bariéru 

proti přenesení požáru na sousední odval Ema. [6] 

Termická aktivita je doložena již od roku 1952, kdy došlo k náhlému samovznícení, 

a sice na jižním svahu těsně nad úpatím provozovaného odvalu. V krátké době se požár 

rozšířil po obvodu také na severní svahy a poté dále postupoval až k vrcholu. V minulosti 

byly provedeny i pokusy o lokalizaci požáru, avšak neúspěšně. Na vrchol odvalu byla 
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vháněna voda, protože požár ohrožoval technické zařízení a pracující. Ve snaze zabránit 

vzniku nových ložisek záparu byl v šedesátých letech dvacátého století proveden provozní 

pokus sanace, kdy se ukládala hlušina v kombinaci s elektrárenským popílkem 

(viz Obrázek č. 2).  

 

Obrázek 2: Halda Ema v roce 1969 

(Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=2255&PARAM=2) 25. 4. 2011  

Vzhledem k vlastnostem popílku však klesala stabilita svahů odvalu a popílek byl 

za deště splavován. Aby nedošlo k rozšíření požáru na sousední starý odval Dolu Petr 

Bezruč, rozhodla se v roce 1982 havarijní komise OKD o sanaci záparu na 

severozápadních svazích odvalu Ema. Na svah tedy byly nasypány izolační pásy tvořené 

vrstvou elektrárenského popílku následně překrytou úpravárenskými výpěrky 

s kontrolovaným obsahem spalitelných látek. Prostor byl následně rekultivován. [3] 

3.3 Termická aktivita v současnosti 

Jak vyplývá z předešlého textu, je odval Ema termicky aktivní již více než půl století. 

V současnosti jsou projevy termického procesu pozorovány hlavně ve vrcholové části 

jihozápadního svahu a to v pásu širokém cca 10 m a dlouhém cca 50 m (viz Obrázek č. 3).  

Jedná se o hřeben, kudy v minulosti vedl lanovkový výtah a kudy dnes vede značená 

turistická cesta. V rámci studie vlivů odvalů a odkališť na složky životního prostředí, byl 

na odvalu Petr Bezruč proveden tzv. termoscreening. V celém komplexu bylo vytvořeno 

celkem šestnáct vtloukaných sond o hloubce 1 m a dále se provedlo měření ve třech 
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bodech rozpukaného povrchu na evidentně prohřívajících místech svahu odvalu Ema. Ve 

všech měřících bodech byl proveden zároveň i tzv. atmoscreening (CH4, CO2, O2, CO).  

Měření však neprokázalo žádná další ložiska záparu mimo výše zmíněnou lokalitu. 

Teplota v sondách se pohybovala mezi 17 °C a 21,8 °C (při venkovní teplotě 14,6 °C). 

Teplota v otevřených průduších termicky aktivního svahu dosahovala 65,4 - 67,1 °C. 

Vysoká koncentrace oxidu uhelnatého byla 1 306 ppm, oxidu uhličitého 9,7 %. Pokles 

obsahu kyslíku, který byl v těchto puklinách 10%, pravděpodobně poukazuje na intenzivní 

termické procesy v hlubších partiích odvalu. [6] 

 

Obrázek 3: Výpary vycházející z nitra aktivní haldy 

(Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=2255&PARAM=2) 25. 4. 2011  

3.4 Zhodnocení současného stavu 

Vzhledem ke skutečnosti, že odval hoří více jak padesát let, bude pravděpodobně 

těleso odvalu již ze značné části již patrně vyhořelé. Červené zbarvení vypálených hlušin 

keramického vzhledu svědčí o velmi intenzivní termické aktivitě v minulosti.  
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Jak již bylo uvedeno, v současnosti prohořívá jen jihozápadní svah ve vrcholové části 

odvalu. Okolní svahy jsou prohořelé a v současné době již zcela zarostlé vegetací. Požár se 

tak prakticky nemá již kam šířit. Navážky termicky aktivního svahu jsou více zhutnělé než 

v jiných místech odvalu (v daném místě vedl lanovkový výtah), termické procesy proto 

postupovaly mnohem pomaleji. 

Projevy termické aktivity na povrchu byly při terénním průzkumu začátkem prosince 

roku 2005 výraznější než začátkem dubna 2006, což může spíše souviset se změnou 

klimatických podmínek, protože v chladném a vlhkém podzimním ovzduší jsou projevy 

požáru mnohem viditelnější než s projevem slábnoucího požáru. Vzdálenost puklin na 

svahu, z nichž v prosinci vystupoval kouř a pára, byla cca 60 m. To svědčí o poměrně 

velkém území zasaženém termickými procesy.  

Orientační atmoscreening provedený v roce 2004 ukazuje, že koncentrace oxidu 

uhelnatého v termicky aktivních místech můžou být zdraví nebezpečné. Termocsreening 

provedený v témže roce však nezjistil v odvalovém komplexu Petr Bezruč žádná ložiska 

záparu, byl ale pouze orientační.  

Územním plánem města Ostravy je tento odval určen z hlediska funkčního využití 

ploch jako arboretum, botanická zahrada. Pro tento způsob využití je však nutné provést 

průzkum kontaminace odvalu, kterou lze vzhledem k dlouhotrvající termické aktivitě 

předpokládat. Zmíněný záměr lze realizovat až po úplném utlumení požáru a i poté je však 

potřeba určité opatrnosti, neboť při nevhodných terénních úpravách by mohlo dojít 

k opětovnému zahoření odvalu.  

V současnosti DIAMO s. p. připravuje projekt pod názvem Průzkum a monitoring 

stavby: Sanace odvalu Ema, zahrnující dvouletý termomonitoring v mělkých sondách 

(30  30 m, hloubka 3 m) a sledování výskytu a výstupu ZNL typu PAU, PCDD/PCDF, 

PCB z odvalu. [4-6] 
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4 BIOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Vlivem probíhajících termických procesů v tělesu odvalu či na jeho povrchu, 

projevujícím se zvýšenou teplotou půdního pokryvu, dochází k bezprostřednímu ohrožení 

především flóry a fauny přímo na odvarech nebo v jeho okolí. Kromě teploty zde 

negativně působí také vlivy škodlivých emisí plynů, jako produktu těchto termických 

projevů.  

Negativní projevy těchto procesů na povrchu jsou různého rozsahu, počínaje 

postupným odumíráním vegetace, až po totální destrukci vegetačního pokryvu a mohou 

dosáhnout až stádia nevratného poškození místních ekosystémů a okolní krajiny.  

Biologický průzkum byl proveden pro účel zpracování Analýzy rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením ve vztahu k biotě dané lokality. Důraz byl kladen 

především na případný výskyt zvláště chráněných druhů podle platné legislativy, a to 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

Vzhledem k časovému omezení se jednalo o orientační průzkum zaměřený na zjištění 

výskytu jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Průzkum byl zaměřen zejména 

na specifická místa ovlivněná endogenním hořením. [5] 

4.1 Flora 

Tato složka přírody je na lokalitě zřejmě nejvíce ovlivněna lidskou činností. 

Zejména okrajové části mají místy charakter městské zeleně, což se také projevuje 

v druhovém složení, například se zde vyskytuje pámelník bílý (Symphoricarpos albus) 

viz Obrázek č. 4.  

Na tomto odvalu jsou lokality endogenního hoření umístěny ve svažitém terénu. 

Netvoří rozsáhlejší souvislé plochy. Přímo v místech výstupu plynů je vegetace velmi 

chudá nebo zcela chybí. 
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Obrázek 4: Pámelník bílý 

Zdroj: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/38322.jpg. 20.3.201 

Z dřevin se zde vyskytuje zejména bříza, lípa, jasan aj. Jejich růst je často ovlivněn 

právě panujícími podmínkami. Mnohdy dochází k jejich částečnému odumírání, 

zmlazování apod. Ve větší míře se vyskytovaly pouze mechorosty. V těsné blízkosti těchto 

lokalit byl zaznamenán především výskyt dvou rostlinných druhů uvedených v Červeném 

seznamu ohrožených druhů rostlin České republiky. Jedná se jestřábník skvrnitý 

(Hieracium maculatum) viz Obrázek 5 a o hruštičku okrouhlolistou (Pyrola rotundifolia) 

viz Obrázek č. 6.  

 

Obrázek 5: Pámelník bílý 

Zdroj: http://www.kvetenacr.cz/obrazky/katalog/_1/622.jpg 20.3.201 
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Obrázek 6: Hruštička okrouhlolistá foto: Nejeschleba, Vladimír 

Oba tyto druhy tvoří poměrně početné porosty na více místech. Ani jeden z těchto 

druhů však není uveden jako zvláště chráněný druh podle platné legislativy, tj. vyhlášky 

č. 395/1992 Sb. Ani jiné zvláště chráněné druhy rostlin zde nebyly zjištěny. [5] 

4.2 Fauna 

I v případě této složky bioty se projevila skutečnost, že se jedná o lokalitu s přímou 

vazbou na městskou aglomeraci. Početnost druhů zde žijících nebyla tak vysoká a ve 

většině případů se jednalo pouze o druhy migrující.  

Přímo na lokality postižené endogenním hořením jsou vázány, a to zřejmě pouze 

částečně, jen některé druhy hmyzu jako například ruměnice pospolná (Pyrrhocoris uterus) 

viz Obrázek č. 6, mravenci, slunéčka aj.  

 
Obrázek 7: Ruměnice pospolná 

Zdroj: http://www.kvetenacr.cz/obrazky/katalog/_1/622.jpg 20.3.201 
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V okrajových částech těchto lokalit byl rovněž zaznamenán výskyt ještěrky obecné 

(Lacerta agilis) viz Obrázek č. 7. 

 

Obrázek 8: Ještěrka obecná 

Zdroj: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/18636.jpg 20. 3. 2011 

Ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů z třídy ptáků hnízdí přímo 

na lokalitě odvalu pravděpodobně pouze slavík obecný (Luscinia megarhynchos) viz 

Obrázek č. 7, krahujec obecný (Accipiter nisus), lejsek šedý (Muscicapa striata) a žluva 

hajní (Oriolus oriolus). S ohledem na pohyb lidí se do blízkosti lokalit endogenního hoření 

nedostávají ani při migraci větší druhy savců (srnec, zajíc, ježek apod.). [5] 

 

Obrázek 9: Ještěrka obecná, foto Luboš Mráz 
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5 PLOŠNÝ A PROSTOROVÝ ROZSAH A MÍRA KONTAMINACE 

5.1 Horninové prostředí 

Jak prokázaly výsledky stanovení v sušině, obsah sledovaných kontaminantů 

v zeminách byl na velmi nízké úrovni, a to ať se už jednalo o odvalový materiál (vyhořelý, 

nevyhořelý), tak o podloží odvalu. Podle dřívějších průzkumů obsahuje haldovina Ema 

v průměru okolo 0,3 % celkové síry. Vzhledem k množství uložené haldoviny (2,6 mil. m
3
) 

může být na odvalu přímo cca 13 260 t síry ve formě sulfidů, ze které může postupně 

vzniknout až 39 780 t síranu. Ty pak mohou trvale zatěžovat v důsledku vyluhování 

srážkovými vodami zasakujícími do odvalu okolní podzemní a povrchové vody.  

Tento proces je velmi závislý především na vývoji endogenního hoření uvnitř tělesa 

odvalu. Nevyhořelý materiál v odvalu je především nositelem rizikových vlastností. Pro 

nevyhořelou haldovinu na odvalu je charakteristický zvýšený obsah TOC, který v průměru 

činil 7,5 % (max. 17,1 %). Obsah spalitelných látek ve vzorcích v průměru činil 9,8 % 

(max. 11,3 %). 

Hlavním rizikovým faktorem vázaným na horninové prostředí je možnost vzniku 

záparu a endogenního požáru. Průběh termických procesů je značně nepravidelný zejména 

ve větších hloubkách. Provedený termometrický monitoring naznačuje migraci termických 

procesů k jihozápadu.[5] 

5.2 Podzemní a povrchová voda 

Provedený monitoring podzemních a povrchových vod prokázal ovlivnění kvality 

podzemní a povrchové vody v okolí odvalu Ema především jihozápadním směrem, což je 

vlastně hlavní směr odtoku jak podzemní tak povrchové vody.  

Podíl výluhových vod z odvalu na kontaminaci podzemní vody však nelze 

jednoznačně stanovit, vzhledem ke skutečnosti, že se tímto směrem nachází i bývalý Důl 

a Koksovna Trojice, kde může rovněž docházet ke kontaminaci jak podzemní, tak také 

povrchové vody, jak rovněž dokládají výsledky dřívějších průzkumných prací a analýzy 

rizik zpracované pro toto území. Negativní vliv na šíření kontaminace vertikálním směrem 

může mít poddolovanost zájmové lokality. 
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Monitorovaný výtok výluhových vod z pod paty odvalu jihozápadním směrem 

od odvalu vykazuje zvýšenou teplotu 21 °C. Přibližně 70 m za vývěrem je potok zatrubněn 

a za čerpací stanicí PHM je pak sveden do dešťové kanalizace a dále zaústěn do řeky 

Ostravice.  

Skutečnost, že v oblasti jihozápadně od odvalu je kvalita podzemní vody spíše než 

výluhy z hlušiny ovlivňována činností Dolu a Koksovny Trojice, dokládají hlavně vzorky 

získané z vrtu označeného PV-21, které vykazují vyšší koncentrace především chloridů 

typických pro brakické důlní vody (až 390 mg/l oproti 128 mg/l), vápníku (471 mg/l oproti 

143 mg/l) a nižší obsah síranů (819 mg/l oproti 1920 mg/l), které jsou typické právě pro 

výluhy z hlušiny. Podzemní voda však není v této oblasti využívána k pitným účelům. [5] 

5.3 Ovzduší 

Provedený průzkum ovzduší prokázal, že půdní vzduch obsahoval SO2, NOx, CO 

a VCO v koncentraci nižší než jsou imisní limity pro vnější ovzduší, tzn., že by těmto 

limitům měly vyhovovat i po výstupu na povrch a naředění v ovzduší. Koncentrace 

polycyklických aromatických uhlovodíků v půdním vzduchu dosahovaly řádově jednotek, 

ojediněle prvních desítek ng/m
3
 a v porovnání s vnějším ovzduším by odpovídaly složení 

ovzduší v netopné sezóně, tzn., že byly vyhovující. Polychlorované bifenyly byly v půdním 

vzduchu v nejvyšší koncentraci zjištěny v sondě EMA1 (2 161 pg/m
-3

). Běžné koncentrace 

PCB ve venkovním ovzduší dosahují 100 – 300 pg/m
-3

. Po výstupu na povrch však dochází 

k okamžitému naředění v ovzduší. Obsah dioxinů (PCDD/F) v půdním vzduchu se 

pohybuje od 20 do 1000fg TEQ/m
-3

. 

Při orientačním porovnání koncentrací škodlivin naměřených v povrchové vrstvě 

ovzduší s imisními limity podle NV č. 597/2006 Sb., bylo zjištěno přibližně dvojnásobné 

překročení 1 h imisního limitu pro NO2 v bodě A 16 a v bodě B 11 cca o 45 %. Dále bylo 

zjištěno cca desetinásobné překročení 8 h imisního limitu pro CO v bodě A 15. Vlivem 

naředění v ovzduší (předpoklad cca 1 000) je velmi pravděpodobné, že v dýchací zóně 

budou koncentrace vyhovující. Příspěvek ploch v těsném sousedství termicky aktivních 

ploch je zanedbatelný. 

Vyšší koncentrace sledovaných kontaminantů byly zjištěny pouze na povrchu ploch 

postižených endogenním hořením, kde také půdní vzduch vystupuje na povrch odvalu. Zde 
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však okamžitě dochází k promíchávání s vnějším ovzduším a naředěním. Je velmi 

pravděpodobné, že v dýchací zóně imisní limity nepřekračují (viz Obrázek č. 10). [5] 

 

Obrázek 10: Vyústění horkých jedovatých plynů pod vrcholem haldy  

Zdroj: http://img5.rajce.idnes.cz/images/Ema_21_1_.jpg 20. 3. 2011 
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6 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 

Kvalifikace rizik nebyla provedena vzhledem k obecně nízkým koncentracím 

kontaminantů na lokalitě a z důvodu, že nebyli nalezeni příjemci případných rizik a nebylo 

tak možné sestavit reálné expoziční scénáře. 

6.1 Odhad zdravotních rizik 

U látek s nekarcinogenním účinkem se vychází z předpokladu, že škodlivý účinek 

se projeví teprve po překročení určitého prahu úrovně expozice. Charakterizujícími 

parametry pro prahové účinky jsou referenční dávka (RfD – Reference Dose), což je 

maximální denní dávka chemické látky, která v průběhu celoživotní expozice 

pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví a referenční koncentrace (RfC – Reference 

Concentration), což je odhad maximální koncentrace dané dávky v ovzduší, 

která při inhalační expozici velmi pravděpodobně nepředstavuje žádné zdravotní riziko. 

Koncentrace prioritních kontaminantů pro dýchací zónu člověka na termicky postižené 

ploše vyhovovaly legislativním předpisům.  

U látek s karcinogenním účinkem (benzen, PCB, PCDD) se vychází z představy, 

že škodlivý účinek se může projevit již v nejmenších dávkách a se zvyšující dávkou roste 

také pravděpodobnost jeho vzniku. Nadměrné celoživotní karcinogenní riziko (ELCR), 

spojené s expozicí látek identifikovaných jako karcinogeny, je vypočteno jako součin 

konzervativní hodnoty průměrné celoživotní expozice (LADD) a faktoru směrnice 

karcinogenity (SF): 

ELCR = LADD  SF 

respektive jako součin chronického denního příjmu (CDI), vztaženého na celoživotní 

expozici v délce 70 let, a faktoru směrnice karcinogenity (SF), tedy: 

ELCR = CDI  SF 

Vzhledem k uvažované 95% pravděpodobnosti účinků je vypočtena hodnota ELCR 

většinou horní hranicí rizika a skutečné riziko by nemělo být větší. Za přijatelnou míru 

rizika jsou považovány tyto hodnoty ELCR: 
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 1.10-6 (pravděpodobnost vzniku rakoviny u 1 člověka z 1 000 000) při hodnocení 

regionálních vlivů – obvykle nad 100 ohrožených osob, 

 1.10-5 (pravděpodobnost vzniku rakoviny u 1 člověka z 1 000 000) při hodnocení 

lokálních vlivů – řádově mezi 10 a 100 ohroženými osobami, 

 1.10-4 (pravděpodobnost vzniku rakoviny u 1 člověka z 10 000) při hodnocení 

jednotlivců do 10 osob. 

Vzhledem k důvodům zmíněných výše, nebylo v rámci předkládané AR přistoupeno 

k odhadu zdravotních rizik, ať už karcinogenních či nekarcinogenních. [5] 

6.2 Hodnocení ekologických rizik 

Při hodnocení pro ekosystémy je cílem charakterizovat vzniklá rizika (negativní 

důsledky působení znečištění na ekosystémy) a stanovit limity znečištění, při jejichž 

dosažení budou negativní důsledky odstraněny, resp. minimalizovány. 

V důsledku termických procesů probíhajících v odvalu pod trasou bývalého 

výložníku dochází k oteplování povrchu odvalu a výstupu par a plynů. Především vyšší 

teplota povrchu má za následek odumření vegetačního krytu na postižené ploše. 

V důsledku termických procesů dochází také k ohřívání vody v Burni. Vývěr v patě odvalu 

měl teplotu cca 21 °C až 25 °C, a to i při nízké venkovní teplotě -9 °C. 

V současné době se na odvalu vyskytují druhy rostlin a živočichů běžné v rámci 

regionu i celé České republiky. Přímo na plochách postižených termickými procesy je však 

biodiverzita velmi nízká či blížící se k nule. Vliv termicky postižených míst na okolní 

biotu lze označit za velmi nízký až nulový. I když může docházet k odumírání či 

usmrcování jedinců nemá to žádný vliv na populace druhů. To se týká všech druhů rostlin 

a živočichů, a to i druhů zvláště chráněných podle současně platných právních předpisů.  

I když se v okolí odvalu nenacházejí žádná území ani území se zvláštním režimem 

ochrany vod a nejsou zde rovněž žádné podzemní či vrchové zdroje sloužící hromadnému 

či individuálnímu zásobování obyvatelstva vodou, nachází se zájmové území 

dle Územního plánu statutárního města Ostrava na pozemku určeném k plnění funkce lesa. 

Ve smyslu § 8 zákona č. 289/1995 Sb., se jedná o kategorii lesa zvláštního určení. 
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Podle ÚSES plní odval také funkci lokálního biocentra a lokálního biokoridoru s určenou 

funkcí – botanická zahrada, arboretum. [5] 

6.3 Shrnutí celkového rizika 

Provedené průzkumné práce a následně provedená hodnocení neprokázaly 

významnější kontaminaci tělesa odvalu ani povrchové či podzemní vody. Podzemní 

a povrchové vody v okolí lokality jsou obohacovány o sírany, kadmium, sodík a chloridy 

vyluhované z karbonské sušiny, avšak odtékají do prostoru bývalého Dolu a Koksovny 

Trojice, kde dochází k další dotaci škodlivin. Výluhy jsou následně naředěny v řece 

Ostravici, které se vlévá do řeky Odry. Imisní příspěvek výluhů do Ostravice je však 

zanedbatelný. 

Významným rizikovým faktorem na lokalitě je endogenní hoření, v jehož důsledku 

unikají na povrch odvalu i zplodiny hoření. Koncentrace některých z nich (benzen, PCB, 

PCDD) překračovaly v půdním vzduchu imisní limity pro volné ovzduší nebo pracovní 

prostředí, proto byly označeny za prioritní kontaminanty. Pro simulaci koncentrací těchto 

kontaminantů v dýchací zóně člověka po naředění v ovzduší, byly naměřené hodnoty 

poníženy o tři řády. Takto upravené koncentrace prioritních kontaminantů se nacházely 

hluboko pod imisním limitem pro vnější ovzduší (benzen), resp. pomocně použitými limity 

pro pracovní prostředí (benzen, PCB) nebo doporučenou hodnotou světové zdravotnické 

organizace (PCDD). Z těchto důvodů nebyly nalezeny reálné scénáře ani případní příjemci 

rizik, neboť riziko vyplývající z vystavení koncentracím škodlivin v dýchací zóně na 

postižené ploše není vyšší než v neznečištěných částech Ostravy. 

Z hlediska ekologických rizik je nejvýznamnější riziko vyplývající z vlastních 

endogenních procesů uvnitř tělesa odvalu, a to především z důvodů nemožnosti jejich 

predikce. Při intenzifikaci nebo migraci endogenního hoření mimo již zasaženou část 

např. na plochy již zalesněné, hrozí odumírání porostu a při vzniku podpovrchového 

požáru až vznik povrchového lesního požáru s možností rozšíření na zalesněné plochy 

i mimo lokalitu odvalu. Ohroženo by pak bylo jak soukromé vlastnictví, neboť odval 

se nachází mezi obytnou zástavbou a v sousedství ploch využívaných k podnikání, 

tak zdraví obyvatel nebo zaměstnanců okolní zástavby a firem, případně i areál ostravské 

ZOO nacházející se severozápadně od lokality. Při povrchovém požáru by došlo k úplné 
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degradaci lesního ekosystému, zvýšila by se prašnost (prašný spad, koncentrace polétavého 

prachu), které patří v Ostravě k dominantním škodlivinám v ovzduší. [5] 

Nelze však opomenout ani fakt, že se jedná o technickou památku, která je součástí 

městské památkové zóny. 

 

Obrázek 11: Výhled z haldy Ema na Ostravu 

6.4 Omezení a nejistoty při hodnocení rizik 

Nejistoty při hodnocení rizik vyplývají především ze skutečnosti, že plynometrický 

průzkum byl zaměřen na kvalitativní a kvantitativní složení půdního vzduchu a ovzduší 

těsně nad povrchem odvalu. Zjištěné koncentrace pak bylo nutné přepočítat pro dýchací 

zónu člověka. Při tomto přepočtu se vycházelo z dlouhodobých zkušeností a konzultací 

se ZUOVA, skutečný poměr ředění však není znám. 

Další nejistoty při hodnocení zdravotních rizik jsou dány následujícími skutečnostmi: 

 Jedná se o jeden z nejstarších odvalů v Ostravě, který je již konsolidován, 

tzn., je zalesněný vzrostlými stromy a špatně přístupný pro techniku, což limituje 

plošný rozsah průzkumných prací. 
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 Odval byl prohlášen v roce 1995 za nemovitou kulturní památku, která je součástí 

městské památkové zóny, je volně přístupný a na centrální kužel vede značená 

turistická cesta, což rovněž limituje rozsah prováděných prací (viz Obrázek č. 8).  

 Těleso odvalu je značně nehomogenní, připouští možnost uložení odpadů, 

které průzkumnými pracemi nemusely být zastiženy, mohou však být nositeli 

nebezpečných vlastností. 

 Rozptylové mapy šíření plynných kontaminantů vycházejí z dlouhodobých 

koncentrací přepočítaných z okamžitých měření hodnot, ze stejného důvodu rovněž 

maximální koncentrace v rozptylových mapách nepostihují atmosférické vlivy 

v průběhu roku, pouze časový úsek, po který probíhalo měření. 

 Nebylo možné vyhodnotit rizika plynoucí z prašného spadu a z inhalace 

respirabilních částic, které jsou významným kontaminantem v ovzduší. 

 Zdrojem nejistot při stanovení ekologických i zdravotních rizik je obtížná predikce 

vývoje, migrace, dynamiky a směru šíření endogenního požáru. 

 

Obrázek 12: Rozcestí pod haldou 
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Nejsou vyloučena drobná lokální ohniska kontaminace, která nemohla 

být z časových a finančních limitů beze zbytku odhalena. Pozornost byla věnována 

hlavním problémům a ohniskům zjištěným na základě letecké termometrie a prováděného 

termometrického monitoringu. Případné nové skutečnosti by zásadním způsobem neměly 

přehodnotit pohled na rizikovost odvalu. [5] 

6.5 Doporučení nápravných opatření 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se jeví jako zásadní cíle nápravných opatření 

ochrana zdraví a majetku a dále udržení lokality v souladu s územním plánem. K naplnění 

těchto cílů by napomohla včasná identifikace vznikajících termicky aktivních ohnisek, 

v případě intenzifikace (prudkému zvýšení teploty uvnitř odvalu) nutnost izolace, 

resp. utlumení již termicky postižených ploch a znemožnění migrace požáru z termicky 

aktivních ohnisek.[5] 
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7 LOKÁLNĚ PŘÍBUZNÉ ODVALY S TERMICKOU AKTIVITOU.  

Stejně jako odval Ema, kde dochází k endogennímu prohořívání vlivem dávného 

samovznícení, dá se s velkou pravděpodobností předpokládat vznik termických procesů 

také v případě odvalů, které vznikly jako následek ukládání hlušiny s obsahem hořlavých 

látek se schopností prohořívání i bez dostatečného přístupu kyslíku.  

V minulosti bylo odvalů s tímto aktivně probíhajícím procesem více. Dnes je možno 

červené horniny vzniklé přeměnou té původní vlivem termických procesů spatřit na 

odhalených vrstvách odvalu Dolu Jan Šverma na Slovenské ulici stejně jako části haldy 

Dolu Odra v Přívoze.  

V současné době jsou nejaktivnější a významově nejdůležitější ještě aktivní haldy 

Hedvika a Heřmanice. 

7.1 Odval Hedvika. 

Odval Hedvika, dříve také Fučík II, (viz Obrázek č. 13) se nachází v na katastrálním 

území obcí Radvanice a Petřvald v sousedství obce Michálkovice a v místních částech 

Chotěbuz a Zaryje.  

 

Obrázek 13: Odval Hedvika 

Zdroj: http://hornicky-klub.info/foto/ema3.jpg20. 3. 2011 

Na severovýchodní straně je ohraničen silnicí mezi obcemi Michálkovice a Petřvald. 

Zabírá poměrně rozsáhlou, volně přístupnou oblast o rozloze necelých 32 ha se značnou 
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horizontální členitostí. Mocnost jejího tělesa je různé od 3 do 30 m. Je především tvořené 

karbonskou hlušinou, která byla ukládána fázově do dvou depresí v původním terénu u 

Dolu Hedvika. Později byl odvalu dán definitivní tvar tabulového tělesa a umělou 

výsadbou byl zalesněn. [4] 

Odval byl založen kolem roku 1910 a byl určen k ukládání hlušiny z blízkého Dolu 

Hedvika (dřívější název Albrecht, Fučík 2) a Dolu Pokrok (nazýván v minulosti také 

Habsburg, Fučík 1). Odvalem byla zaplňována původní morfologická deprese, jejíž hlavní 

směr byl severozápadní od areálu Dolu Hedvika směrem k obci Michálkovice. Porost 

velkého lesa bylo nutno před rozširujícím se čelem postupně odtěžován.  

7.1.1 Využití území  

Lokalita je tvořena v převážné části Panským lesem a Velkým ostravským lesem. 

Touto situací je území předurčeno ke konečnému využívání jako les. Tento záměr také 

podporuje fakt, že přímo přes odval vede trasa biokoridoru, spojujícího regionální 

biocentrum (č. 324) Bučina v Radvanicích Bartovicích s biocentrem (č. 323) Gurňák 

v Petřvaldu. Asi čtyři kilometry od odvalu se nachází chráněné území přírodní rezervace 

Skučák, významné výskytem vodního ptactva. [4] 

K rekultivaci území došlo v průběhu let 1966 - 1971. Stará část odvalu byla 

rekultivována výsadbou, která byla doplňována přírodním náletovým zalesňováním. 

Novější část byla experimentálně zalesňována výsadbou stromků přímo do hlušinového 

materiálu bez překryvu kultivační zrninou. V roce 1975 probíhalo odtěžování a hašení 

hořící části odvalu v jeho severozápadní části a také dorovnání do finálního tabulového 

tvaru.  

V uložené hlušině jsou zastoupeny v největším objemu prachovce, pískovce a jílovce 

ostravského souvrství s velmi podstatným obsahem uhlí. V některých částech je materiál je 

termicky přeměněn nebo různou měrou technicky přeměněn v závislosti na intenzitě 

termických procesů, ke kterým zde docházelo. Celková odhadovaná kubatura deponované 

hmoty je odhadována na 4,9 milionů m
3
. Přesný údaj nelze určit, neboť k odvalu nebyla 

vedena žádná dokumentace. [4] 
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7.1.2 Ekologická zátěž 

Termické procesy byly na odvalu zaznamenány, již od konce padesátých let 

20. století a to v několika ohniscích. Dle historických informací byly likvidovány se 

střídavou úspěšností a to odtěžením, hašením a přemístěním trhacími pracemi nebo 

vyvářením oddělujících rýh a v konečných fázích vytváření izolačních vrstev 

z elektrárenského popílku s následně dotvarováním hlušinou. Zápary se nejdříve 

objevovaly v severní části odvalu, které 1959 nabyly charakteru požáru. V roce 1960 došlo 

k jeho intenzivnímu rozšíření, kdy byla uplatněna nevhodná technologie tvorby 

oddělujících rýhy trhacími pracemi. V roce 1960 byly také zaznamenány výskyty dalších 

ohnisek a to v jižní časti odvalu v nebezpečné blízkosti Dolu Hedvika. 

V devadesátých letech pak byla lokalizována dvě nová termická ohniska. Jedno 

z nich je lokalizováno v těsné blízkosti staré jámy Hedvika 2 a druhé ve střední části 

odvalu. Ta však zůstává termicky aktivní až do současnosti.  

V roce 2006 začali pokusné práce o sanaci ohniska v centrální části odvalu 

zaplavováním ohnisek tekutou jílovou suspenzí. Účinnost této sanace však nebyla měřením 

termického monitoringu prokázána.   

Nově bylo počátkem roku 2007 objeveno nové ložisko termické aktivity 

(viz Obrázek č. 14) na pozemcích, které jsou vlastněny podnikatelskými subjekty.  

 

Obrázek 14: Projevy podzemní termické aktivity odvalu Hedvika 
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Například ve skladových prostorách firmy Canis není v zimních měsících třeba 

vytápět, neboť objekty jsou dostatečně temperovány vlivem termických procesů 

v podložních vrstvách. V těchto objektech je však nutný monitoring skladby a koncentrace 

jednotlivých plynů v ovzduší v návaznosti na jejich vliv, ohrožující zdraví a bezpečnost 

pracovníků firmy. [4] 

7.2 Odval Heřmanice 

Odval Heřmanice (viz Obrázek č. 15) je nejrozsáhlejším antropogenním komplexem, 

kde byla ukládána hlušina Dolů Vítězný únor, Rudý Říjen, dále kaly a flotační hlušiny 

koksovny Karolína. Leží na katastrálním území Heřmanice a Hrušov. Jeho plocha je 

přibližně 103 ha a je na ní deponováno 21 mil. m
3
 materiálu. V minulosti byl odval 

sanován pro rozsáhlý endogenní požár a velká část odvalu byla použita pro výstavbu 

komunikací a v poslední době dálnic v Moravskoslezském kraji.  

 

Obrázek 15: Odval Heřmanice 

Lokalita odvalu sousedí těsnou blízkostí s územím Natura 2000- Evropsky významné 

lokality kde se nachází Ptačí rybník a ptačí oblasti Heřmanický stav. [4]  
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8 ZÁVĚR 

Uvedené poznatky vědců a pozorovatelů, uvedené v mé bakalářské práci zobrazují 

současný stav a částečně i vznik útvarů, které neodmyslitelně patří k industriálnímu 

charakteru ostravského regionu. Vznikal po desetiletí lidskou potřebou přístupu 

k energetickým zdrojům a také přirozenou potřebou ukládání odpadů na tuto činnost 

navazující. Jsou zde uvedeny rizika, které představují oxidační reakce v odvalech 

probíhající, ale také naprosto přirozený vliv času, na regeneraci popisovaného prostoru, 

což dokládá průzkum jeho neustále bohatší biologické diverzifikace.  

Nadále dochází ke snahám o sekundární využití termicky změněných hornin 

projekty, realizovanými například na půdě VŠB – TU, pro výrobu kvalitních stavebních 

a brusných materiálů.  

K akceptaci je také důležitý přirozený vývoj ještě nestabilních lokalit, kdy dle obsahu 

přednášky na téma termicky aktivních odvalů, kterou připravuje Ing. Petr Jelínek Ph.D. 

vznikla nová situace na haldě Ema tím, že endogenní požár v posledním období postoupil 

natolik, že v zájmu zachování bezpečnosti návštěvníků, musela být zrušena turistická 

stezka.  

Závěrem chci vyslovit přesvědčení o tom, že popsaná problematika nám bude moci 

do budoucna vždy co říci.          
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