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Anotace 

V předložené práci je zpracována problematika termické aktivity odvalů. Tyto odvaly, 

obsahující hlušinu karbonského stáří, se staly součástí zřizování černouhelných dolů. Byly 

důležitým prvkem při těžbě nerostné suroviny - černé uhlí. Nerostné suroviny se bez 

průvodních hornin neobejdou. Na těchto odvalech je tudíž uložena hlušina obsahující právě 

i zbytky černého uhlí, a právě proto zde dochází vlivem endogenních činitelů k termické 

aktivitě – k samovznícení. 

V první části je vysvětlen fyzikálně-chemický děj. Dále pak vysvětlení pojmu termika, a se 

kterými jmény je tento obor fyziky spjat. 

V další části je popsána charakteristika termicky aktivních odvalů. Vysvětlení pojmu co je 

odval, z čeho vzniká a k jakému dalšímu využití je určen. 

V závěru je návrh konkrétního řešení termické aktivity odvalu Heřmanice. 

Klíčová slova: termická aktivita odvalů, hlušina karbonského stáří, odval. 

 

Summary 

In the present work analyzes the problem of thermal activity dumps. These tips, containing 

debris Carboniferous age, have become part of the establishment of coal mines, They werw 

an important element in mining minerals – coal. Minerals in rocks can not do without 

amovement. In these basins is thus deposited tailings containing just the remains of coal, 

which is why there is the influence of endogenous factors to thermal activity – to 

spontaneous combustion. 

The first part explains the physico-chemical process. Furthermore, the explanation of the 

concept of thermals and names with which this branch of physics connected. 

The next section describes the characteristics of the thermally active dumps. Explanation 

of the concept of chat is waste pile, what occurs and chat further use is intended. 

In conclusion the thermal design of particular solution Heřmanice dump activities. 

Keywords: thermal activity dumps, tailings Carboniferous age, basins. 
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1 Úvod 

Nejen všechny státy, ale i Česká republika, jež byla přírodními vlivy obdarována 

nerostnými surovinami, provozuje hornickou činnost a s tím spojenou problematiku 

ukládání odpadu z vytěžené suroviny. Každý založený důl těžící černé uhlí karbonského 

stáří potřeboval tento odpad, který je součástí každého vytěženého nerostu někde ukládat, a 

tak začaly vznikat odvaly. Aby se vytěžení nerostu nestalo nevýhodné, bylo zapotřebí 

ukládat hlušinu na odvaly v hranicích stanoveného dobývacího prostoru. Z ekonomického 

hlediska, aby dopravní vzdálenosti byly minimální, docházelo k situování těchto odvalů co 

nejblíže právě k těmto hranicím dobývacího prostoru. Zřizováním těchto odvalů se 

vytvářely předpoklady pro následné využití, aby svým začleněním do reliéfu okolní krajiny 

vytvořily estetickou a ekologicky vyváženou krajinu. 

Jenže takový materiál, jako je hlušina, nezůstane dlouhou dobu bez odezvy. Jedná se přece 

jenom o odpad z těžby černého uhlí, a tak v této hlušině jsou nejenom různé průvodní 

horniny, ale i právě zbytky černého uhlí. Tyto zbytky černého uhlí jsou náchylné 

k samovznícení, a proto na těchto odvalech právě k této termické aktivitě samovznícení ve 

všech případech dochází. A tak z takových odvalů po nějakém čase začínají některá místa 

vypadat hrůzostrašně z důvodů hořících zbytků černého uhlí obsažených v této hlušině. 

Je zapotřebí tyto reakce utlumit a následně až zcela zastavit. Řešení je hodně, ale asi jedno 

z nejdůležitějších je zcela tyto odvaly zpětně odtěžit a využít k jiným účelům. 

Poté nám zůstanou obrovské prostory, které můžeme opětovně zařadit vhodným způsobem 

rekultivace do užívání ke zcela jiným účelům, než byly původně určeny. Tímto nám 

navrátíme část země a uspokojíme své potřeby. 
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2 Fyzikální definice termických procesů 

2.1 Termika 

Termika je obor fyziky zabývající se měřením teploty a tepla a tepelnými ději. Termika 

vznikla během 18. a 19. století s rozvojem inženýrství a chemie a je také označována jako 

nauka o teple. 

Rozvoj termiky je spojen hlavně se jmény: 

John P. Joule (1818-1889), anglický experimentální fyzik, který dokázal, že různé formy 

energie, mechanická, elektrická a tepelná jsou v podstatě ekvivalentní
1
 a mohou být 

přeměněny jedna na druhou  zákon zachování energie - 1. termodynamický zákon. 

Sadi Carnot (1796-1832), francouzský inženýr, jenž formuloval 2. zákon termodynamiky 

pro tepelné stroje. 

Rudolf Clausius (1822-1888), německý matematický fyzik, který přesně matematicky 

zformuloval 2. zákon termodynamiky, že teplo nemůže samovolně přecházet ze 

studenějšího tělesa na teplejší.  

Ludvig Boltzmann (1844-1906), rakouský teoretický fyzik. Odvodil mnoho 

termodynamických
2
 závislostí např. Stefan-Boltzmannův zákon pro záření absolutně 

černého tělesa. 

John W. Gibbs (1839-1903), americký teoretický fyzik, který aplikoval termiku v chemii, 

zvláště pak v teorii směsí [14]. 

Jednou ze sedmi základních fyzikálních veličin je hmotnost látky označovaná m , jejíž 

jednotkou je kilogram kg . Látku popisujeme jako soubor, soustavu molekul, a za 

jednotku látkového množství označovaného n je považován mol mol . Látkové množství 

soustavy obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů ve 

                                                 
1
 Rovnocenný, se stejným účinkem, se stejnou platností. 

2
 „Termodynamika“ se zabývá popisem procesů, v nichž dochází k vývoji a vzájemné přeměně různých 

forem energie. 
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12 gramech uhlíku C12 , proto je výhodnější ve fyzice užívat jednotky větší, 

kilomolu kmol . 

Podle Avogadra stejné objemy všech plynů obsahují za stejné teploty a stejného tlaku 

stejný počet molekul. Počet molekul v 1 kilomolu se nazývá Avogadrova konstanta, 

označuje se AN  a její hodnota pro ideální plyn je 12610022045,6 kmolN A . 

Při stejném počtu molekul musí za normálních podmínek 1 kilomol každé látky zaujmout 

za stejné teploty KTCt nn 15,2730  a stejného tlaku Papn
51001325,1  i 

stejný objem. 

Molární objem značíme mV  a 1 kilomol plynu má objem 1341383,22 kmolmVm . 

Stav plynu je určen stavovými veličinami Pap  (tlak), 3mV  (objem) a KT (teplota) 

a pro vzájemný vztah těchto veličin platí stavová rovnice 

ideálního plynu RkmolKJkonst
T

Vp

n

mn 11
5

41,8314
15,273

41383,221001325,1
. , 

označované R  nazýváme molární plynová konstanta [1]. 

2.2 Termický proces 

Termický proces tzv. pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, řadící se do relativně široké 

skupiny termických procesů. Termickými procesy jsou v praxi míněny technologie, které 

působí na materiál teplotou, jež přesahuje mez jeho chemické stability. Tato obecná 

definice zahrnuje velmi široké rozmezí teplot používaných v jednotlivých 

technologiích C2000300 , přičemž není brána v úvahu chemická povaha probíhajících 

dějů. Z tohoto důvodu mohou být termické procesy dále děleny do 2 kategorií, a to: 

 Procesy oxidativní – v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický
3
 nebo 

vyšší vzhledem ke zpracovanému materiálu 

 Procesy reduktivní – v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový 

substechiometrický
4
 (pyrolýza a zplyňování

5
) 

                                                 
3
 „Stechiometrie“ je část chemie studující kvantitativní zákonitosti při chemických reakcích pomocí výpočtů 

založených na chemických vzorcích a rovnicích. 
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Některé, zejména zplyňovací procesy nepoužívají jako oxidační médium molekulární 

kyslík, ale jiné oxidanty, především 2CO  (oxid uhličitý) a OH 2  (voda). 

Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy rozdělit dle dosahované teploty, a to: 

 Nízkoteplotní – (  500°C) 

 Středněteplotní – (500 – 800°C) 

 Vysokoteplotní – (  800°C) 

Pyrolýzou je míněn termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií 

obsahujících kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické stability 

přítomných organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární 

produkty a tuhý zbytek [17]. 

                                                                                                                                                    
4
 Předpona „sub“- má význam pod, dole, nižší, menší než. 

5
 Zplyňování je proces, který přeměňuje organické materiály na hořlavé plyny. 
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3 Výskyt odvalů v Ostravsko-karvinské aglomeraci 

3.1 Charakteristika odvalu 

Odval, výsypka, halda či kypa je velká hromada víceméně sypkého materiálu (hlušiny), 

který vzniká jako odpad při těžbě nerostných surovin. Je to antropogenní krajinný útvar, tj. 

útvar vytvořený člověkem, obsahující nadložní a podložní vrstvy vytěžené v hlubinných 

dolech [18]. 

Nejnápadnějším projevem pozůstatků rozvinutého hornictví v původně rovinaté krajině 

Ostravské pánve, jsou vedle poklesů právě odvaly. Obecně jsou odvaly vnímány 

dvojsmyslně, jednak jako výrazný estetický prvek vyčleňující se z okolního reliéfu a jistým 

způsobem ozvláštňující krajinu, jednak jako fenomén s negativním environmentálním 

impaktem. Každý odval je unikátním souborem přírodnin a má zcela specifický vliv na 

životní prostředí. 

Hlušiny byly nejprve ukládány u ústí štol a mělkých jam, což je dodnes patrné na vrchu 

Landek jako památka na těžbu z 18. století a začátku 19. století. Typické kuželovité haldy 

souvisejí s hlubinnou těžbou na Ostravsku od poloviny 19. století. Jejich tvar a výška 

souvisí se zájmem provozovatelů, aby zabíraly co nejmenší plochu. 

Díky vysokému podílu uhlí a možnosti provzdušňování se v haldách vytvořily podmínky 

pro samovznícení. Hořící haldy měly velký vliv na znečištění ovzduší v celém 

průmyslovém regionu a jejich likvidace je velmi náročným a zdlouhavým procesem. 

Od 50. let minulého století byly místo vysokých hald vytvářeny ploché, tabulovité nebo 

stupňovité odvaly již se záměrem vytvořit podmínky pro jejich příští navrácení přírodě, 

popřípadě pro jejich další využití. 

Staré haldy s množstvím hlušiny tmil.226  na ploše 
25,5 km  dodnes představují výrazný 

krajinotvorný prvek Ostravska. 

S útlumem těžby v 90. letech minulého století se výrazně snížil objem ukládané hlušiny. 

Hlušinu je možno v současné době využívat jako stavební materiál pro vytváření zemních 

těles komunikací, materiál pro úpravu terénu, včetně sanací a rekultivací. 
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Část odvalů a hald se začala zazeleňovat přirozenou cestou (takzvaná sukcese). V případě 

nutnosti se však na nich provádí řízená rekultivace. Dnes již je většina odvalů v ostravské 

části zapojena do krajiny. Na odvalech se nacházejí stanoviště některých teplomilných a 

suchomilných rostlin. Přechodná útočiště zde nacházejí také táhnoucí ptáci [16]. 

3.2 Termicky aktivní odvaly v Ostravě – odval Ema 

Odval Ema (Obrázek 1) je ostravská kuželová halda s vrcholem ve výšce okolo 300 m.n.m. 

a nachází se v oblasti Slezské Ostravy na pravém břehu řeky Ostravice, a jedná se o jeden 

z nejstarších odvalů na Ostravsku. Tvoří ji miliony tun vytěžené hlušiny z ostravských 

dolů. Její rozloha je ha82  o objemu hlušiny přes 3.4 mmil . Počátky jejího založení 

pravděpodobně sahají do doby před rokem 1920. Byl založen v závěru Trojického údolí na 

potoce Burňa, který je nyní částečně zatrubněn
6
. V haldě probíhají termické procesy, proto 

z ní vyvěrají bělostné obláčky plynů obsahující zejména oxid siřičitý. Její povrch je 

neustále zahříván vnitřními procesy. Uvnitř hořící haldy dosahuje teplota lokálně vyšší než 

C650 . Při této teplotě vznikají vzácné nerosty, jako jsou porcelanity a jaspisy. Vzhledem 

k těmto skutečnostem na ni byl nejprve vstup na vlastní nebezpečí, od roku 2011 je na 

haldu vstup zakázán. 

Díky teplu, které z hory vyvěrá, na haldě roste teplomilná flóra. Vyskytuje se zde také 

stepní fauna. Na severní straně je hustý les. Jižní strana, která stále prohořívá, je zatím 

holá. Nevyskytuje se zde v zimních měsících sníh, ale rostou zde celoročně 

mechorosty [13]. 

Odval je technickou památkou. Viz příloha 16 – Ortofotomapa. 

 

                                                 
6
 Převedení přirozeného vodního toku do potrubí. 
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Obrázek 1 - pohled na Ostravu z vrcholu haldy Ema (foto J. Slavíček, 2009) 

3.3 Odval Hedvika 

Odval Hedvika (Obrázek 2) nacházející se v Petřvaldě u Karviné má rozlohu cca ha6,40  a 

jeho objem činí cca 3.9,4 mmil . Výška jeho násypů kolísá vzhledem k původní morfologii 

terénu. Vlastní odval je založen na rozvodnici, z části zde byla zasypána původní koryta 

drobných vodotečí. Není známo přesné založení odvalu, ale předpokládá se navážení 

odvalových materiálů již od roku 1903. Původ deponovaných hmot je možno odvozovat 

z postupu hornických prací, to znamená zejména z hloubení a ražeb otvírkových a 

přípravných děl. Na přelomu 60. a 70. let nastalo období intenzivního rozšiřování odvalu, a 

právě v této době nabyl odval přibližně dnešní podoby. V areálu jsou identifikovány 

plochy endogenního hoření. Plocha odvalu je určena k zalesnění a konečnému využití jako 

les. Odval je z velké části rekultivován [13]. Viz příloha 14 – Ortofotomapa.  
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Obrázek 2 - halda Hedvika (foto J. Slavíček, 2009) 

3.4 Odval Heřmanice 

Halda Heřmanice (Obrázek 3) je umělý kopec vzniklý navršením hlušiny z Dolu 

Heřmanice, který se nachází na území ostravského městského obvodu Slezská Ostrava. 

Odval je ze severozápadu ohraničen železniční tratí Ostrava – Bohumín, na východě 

Heřmanickým rybníkem a na jihu spojnicí mezi Doly Ida a Heřmanice. 

Z pohledu historického vývoje celého odvalu Heřmanice to byly původně dva samostatné 

celky, které byly sjednoceny až po roce 1976. První odval „Karolina“ situovaný severně od 

bývalého Dolu Ida a druhý odval „Svoboda“ situovaný severně od bývalého Dolu 

Heřmanice. Součástí druhého odvalu „Svoboda“ se staly i dílčí odvaly s názvy 

„Autoodval“ a „Provozní odval“ [13]. 

Celý odval se dělí na tři části. Nejzápadnější a nejstarší Karolina, střední Autoodval a 

východní – dosud provozovaná sanační činnost – Svoboda. Průměrná sypná výška odvalu 

činí cca m3020 . Sypaný kužel v části „Karolina“ dříve dosahoval výšky až m70 , ale 

v roce 1978 byl snížen „pro zlepšení odvětrání Ostravské kotliny“ z výšky 271  na 



Bc. Iveta Némethová: Termická aktivita odvalů 
 

2012 Stránka 9 
 

...250 mnm . Celková plocha odvalu se pohybuje od ha60  do ha103  a je v něm uloženo 

cca 3.21 mmil . Viz příloha 15 – Ortofotomapa. 

 

Obrázek 3 - doutnající halda Heřmanice (foto I. Némethová, 2012) 

Halda Heřmanice je jednou ze dvou hořících ostravských hald (vedle haldy Ema). Přestože 

proces hoření probíhá uvnitř haldy, docházelo zde v minulosti i k otevřeným požárům, 

způsobeným např. vznícením kořenů dřevin, které byly na haldě vysázeny v rámci 

rekultivace v 70. a 80. letech 20. století. První požáry byly zaznamenány koncem 80. let 

20. století a pokračovaly až do prvních let 3. tisíciletí, kdy začaly ohrožovat kolejiště OKD 

jižně od haldy. V této oblasti byla v letech 2004-2005 zřízena injektážní stěna a dalšímu 

postupu termických procesů jižním směrem bylo zabráněno [15]. 
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4 Popis termických aktivit odvalů 

Termicky aktivní odvaly karbonských hlušin byly, jsou a zůstávají především 

nejzávažnějším a přetrvávajícím problémem okolního prostředí. Ve všech uhelných 

revírech u nás a i ve světě dochází k samovznícení haldového materiálu na deponiích 

hlubinných dolů a úpravnách vytěženého uhlí. 

Samovznícení je typické především pro vysoké kuželovité haldy. Hořící haldy v Ostravě 

jsou popisovány již v první polovině 20. století. Tehdy nejchudší lidé, aby přečkali chladné 

noci, chodili na tyto haldy využívat jejich tepla a mnoho z nich se v důsledku otravy 

nedočkalo rána. 

Hořící halda funguje jako otevřený systém, který s okolím komunikuje energeticky i 

látkově. K řadě fyzikálních a chemických reakcí dochází při tepelném rozkladu uhelné 

hmoty. Primární i sekundární chemické sloučeniny obsažené v uhlí a v okolních horninách 

jsou uvolňovány. Důsledkem toho jsou zjistitelné i nezjistitelné změny uvnitř i na povrchu 

tělesa odvalu. 

Hlavním energetickým zdrojem termických procesů odvalů karbonských hlušin je rozklad 

fosilní organické hmoty. Největší množství tepla se uvolňuje při oxidaci nenasycených 

organických látek a proces je urychlován dalšími exotermními reakcemi, a to především 

oxidací železných kyzů. Také vlhkost prostředí hraje významnou roli. Molekuly vody se 

účastní reakce mezi kyslíkem a uhlím a tím ještě urychlují oxidaci. Není-li uvolňovaná 

energie průběžně odstraňována, probíhá za teplot do C160  desorpce plynů z uhlí. Při 

vyšších teplotách vznikají oxidické komplexy a následně dochází až k hoření. 

V redukčním prostředí silně prohřátých partií haldy bez přístupu vzduchu se energie 

spotřebovává, kdežto při oxidaci se teplo uvolňuje. Při teplotách přes C350  dochází 

k tepelnému rozkladu uhelné hmoty (karbonizace). Při teplotách nad C1000  může 

probíhat až vysokoteplotní karbonizace. Tento proces je využívaný v plynárnách a 

koksovnách [11]. 
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4.1 Termické aktivity na odvalu Ema 

Lokalita Ema se nachází v hornicky dlouhodobě využívané oblasti. Byly zde uloženy 

nejenom běžné karbonské horniny, ale i blíže nezjistitelná množství stavebního, 

komunálního a domovního odpadu. Část zasažená endogenním hořením projevujícím se na 

povrchu má plochu cca 22000m  a nachází se pod hlavním vrcholem. 

4.2 Termické aktivity na odvalu Heřmanice 

V tělese odvalu je uzavřená zabezpečená skládka chemického odpadu, která obsahuje 

produkty z koksoven. Odval Heřmanice je jedním z vůbec nejrozsáhlejších komplexů 

odvalů na Ostravsku (Obrázek 4). Kromě karbonské hlušiny z dnes již uzavřených dolů a 

úpravárenských výpěrků zde bylo také ukládáno i blíže nezjistitelné množství stavebního, 

komunálního a jiného průmyslového odpadu. Celkově se jedná čistě o antropogenní 

komplex navzájem propojených a navazujících navážkových struktur, které výškově 

vysoce přesahují okolní přirozený terén. 

K hlavním příčinám vzniku záparů a následných endogenních požárů patří přítomnost 

uhelné substance v hlušině, tvar a kubatura odvalu, nízká míra zhutnění materiálu odvalu a 

zřejmě i deponování
7
 hořlavých materiálů. Již v minulosti na odvalu docházelo 

k otevřeným požárům, ať už náhodou vnější iniciací, anebo prohořením kořenů dřevin 

vysázených na odval v rámci lesnické rekultivace. 

Koncem 80. let minulého století byly zaznamenány poprvé v jihozápadní části odvalu 

„Svoboda“ vnější projevy požárů. Ale i přes lokální sanační zásahy však došlo k rozšíření 

záparu a v roce 1999 musely být realizovány sanační práce na ochranu plynovodu 

uloženého v karbonských navážkách pod patou jižní terasy části odvalu „Svoboda“. 

Provedená sanace injektážní stěnou zamezila prostupu požáru dále na jih a zůstává 

dlouhodobě funkční. 

Od roku 1998 musely být prováděny rozsáhlejší sanační práce i v zářezu účelové 

komunikace vyvedené na jižní terasu „Provozního odvalu“. Začalo se s úpravami tvaru 

odvalu a převrstvováním terasy včetně svahů, za použití různých druhů inertních a 

                                                 
7
 Deponovat znamená uložit, ukládat. 
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izolačních materiálů v mocnosti až několika metrů. Tato sanace se však stala diskutabilní a 

ukázalo se, že se jedná o sanaci krátkodobou a s minimálním efektem. 

Jako součást dolů, na kterých byla vyhlášena likvidace z titulu útlumu, byl v roce 2002 

odval Heřmanice vyčleněn z majetku dosavadního majitele OKD, a.s., a stal se tak součástí 

majetku státu. 

Sanační práce v jižní části odvalu nadále pokračovaly, ale situace se nezlepšovala. Proto 

v roce 2003 byl zahájen tříletý termický teplotní monitoring, který měl posloužit ke zjištění 

rozsahu, intenzity a změn termických procesů v čase a poskytnout základní podklady pro 

projekci dalších sanačních prací. 

V roce 2004 byl však v průběhu průzkumu zaznamenán prudký nárůst termické aktivity 

jižně pod odvalem. A tak byla realizována další dělící injektážní stěna, s cílem zamezit 

prostupu termických procesů do tělesa kolejiště na jihu území. Ukázalo se, že termická 

aktivita v předmětném území postupně zaniká a funkčnost této injektážní stěny je dosud 

zachována. 

V roce 2005 zachvátil podzemní požár i nejvýchodnější část odvalu tzv. „Provozní odval“, 

na jehož povrchu byly lesní pozemky. Z bezpečnostních důvodů bylo nutné přistoupit 

k jejich úplnému smýcení, a to odlesněním ploch spočívající v likvidaci ohnisek ve 

východní a severovýchodní části odvalu „Svoboda“ postupným odtěžováním, 

prochlazováním a odvozem deponovaných materiálů k dalšímu využití. 

V roce 2007 byl z důvodů prokázané migrace ohnisek podzemního požáru monitoring 

rozšířen o další část odvalu. Jednalo se o plochu prostoru části odvalu „Karolina“ ze 

západu, přiléhající k původně sledované ploše. Zde se nachází závozem uzavřená a 

sanovaná skládka chemických odpadů. 

V jihovýchodní a jižní části odvalu „Svoboda“ se v roce 2008 z průzkumu a monitoringu 

potvrdilo, že zde dochází k útlumu termické aktivity. Avšak směrem k severu a 

severozápadu pokračuje posun migrace ohnisek do větších hloubkových horizontů odvalu. 

V oblasti sanované skládky chemického odpadu dosavadní měření nesignalizují iniciaci 

záparu. 

Doposud bylo odtěženo a odvezeno z nejvýchodnější části odvalu Heřmanice téměř milion 

tun deponovaných materiálů. Tento způsob likvidace ohnisek endogenního požáru je 
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nejúčinnější, ale i nejproblematičtější. V místech odtěžování horké hlušiny, kde vznikají 

termické vzdušné proudy, které okamžitě strhávají přítomný prach je postup prací 

odtěžením v důsledku zvýšené prašnosti pomalejší [11]. 

 

Obrázek 4 - termika na haldě Heřmanice (foto I. Némethová, 2012) 
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5 Návrh řešení termických aktivit odvalů – obecně 

Řešení likvidace termické aktivity odvalů je velmi nelehkým úkolem. Odstraňování škod 

vznikajících v důsledku hoření haldy je technicky i odborně obtížný a časově i ekonomicky 

značně nákladný proces [12]. Nejideálnější je úplné rozebrání odvalu vytěžením hlušiny, 

čímž dojde k trvalému zamezení postupu záparů, samovznícení nebo dokonce až k požáru. 

Po odtěžení odvalu dojde k uvolnění území pro jeho další využití [10]. 

Báňské společnosti i jiné subjekty vytvářejí předpoklady pro úspěšnou a nenákladnou 

rekultivaci odvalů. Dodržení technologických postupů a zákonných ustanovení, týkajících 

se ochrany přírody a krajiny, je prvořadým a základním předpokladem pro realizaci 

cílených rekultivačních opatření [5]. 

Realizace opatření je nákladná a návratnost vynaložených prostředků dlouhodobá nebo 

dokonce žádná. V minulosti tyto realizace nebyly možné bez významné účasti státu. Účast 

státu je zatím nezbytná i v současnosti [5]. 

Rekultivace ploch po hornické činnosti je zaměřená na zpětné uvedení devastovaných nebo 

degradovaných území do kulturního stavu, týkající se zejména ploch, které devastací 

ztratily schopnost zemědělského, lesnického nebo vodohospodářského využití [2]. 

Rekultivace je nedílná součást systému exploatace nerostné suroviny, a proto je vhodné ji 

členit do etap: 

1. etapa přípravná 

2. etapa důlně-technická 

3. etapa biotechnická 

4. etapa postrekultivační 

Důležitou součástí rekultivací je legislativa, a proto veškeré realizace probíhají dle 

platných zákonů, vyhlášek a s nimi souvisejících zákonů. 

5.1 Hornické zákony a vyhlášky 

Zákon č.44/1988 Sb. Horní zákon. 

§ 31 Povinnosti a oprávnění organizace při dobývání výhradních ložisek ,,(5) Organizace 

je povinna zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace podle zvláštních zákonů, 14a) všech 
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pozemků dotčených těžbou. Sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání se provádí 

podle plánu otvírky, přípravy a dobývání (§ 32). Za sanaci se považuje odstranění škod na 

krajině komplexní úpravou území a územních struktur“. 

§ 32 Plán Otvírky Přípravy a Dobývání výhradních ložisek a plány zajištění a likvidace 

hlavních důlních děl a lomů ,,(2) Plány otvírky, přípravy a dobývání musí zajišťovat 

dostatečný předstih otvírky a přípravy výhradního ložiska před dobýváním a jeho 

hospodárné a plynulé dobývání při použití vhodných dobývacích metod a zajištění 

bezpečnosti provozu. Součástí plánů otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení 

předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých v souvislosti s plánovanou 

činností a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků včetně návrhu na výši a způsob 

vytvoření potřebné finanční rezervy (§ 31 odst. 6 a § 37 a)“ [6]. 

Vyhláška ČBÚ č.104/1988 Sb. o racionálním využívání výhradních ložisek. Bod 1.6 Plán 

sanace i rekultivace území dotčeného těžbou ,,b) Vyčíslení předpokládaných nákladů na 

vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem 

dobývání“ [9]. 

Zákon č.157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem. 

§ 13 Rezerva finančních prostředků ,,(2) Výši finanční rezervy provozovatel se souhlasem 

obvodního báňského úřadu upraví jednou za 5 let tak, aby byla v souladu s potřebou 

sanačních a rekultivačních prací, které je nutno provést na území zasaženém provozem 

úložného místa, jak je popsáno v plánu a požadováno v povolení provozu úložného 

místa“ [7]. 

Další hornické zákony a vyhlášky jsou: zákon č.61/1988 o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě, zákon č.168/1993 doplněk Horního zákona, a dále pak vyhláška 

č.52/1997 Sb. Bezpečnost práce při likvidaci hlavních důlních děl. 

Související zákon č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. 

§ 8 Při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrogeologickém 

průzkumu ,,(1) Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební, 

těžební a průmyslové činnosti, popřípadě aby tyto škody byly omezeny na míru co 

nejmenší, jsou právnické a fyzické osoby tyto činnosti provozující, povinny řídit se 

zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), zejména c) provádět vhodné 
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povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy a vodními poměry byly 

připraveny k rekultivaci, pokud provedení rekultivace přichází v úvahu, d) provádět podle 

schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění dalších funkcí 

v krajině“ [8]. 

Ostatní související zákony týkající se rekultivací jsou následující: zákon č.289/1995 Sb. o 

lesích, zákon č.114/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č.254/2001 Sb. Vodní zákon, 

zákon č.244/2002 EIA – o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon č.183/2006 

Stavební zákon. 

5.2 Etapy rekultivací 

Jedná se o řady technologických postupů a metod, které byly uvedeny do praxe po 

padesátiletých zkušenostech se sanačními a rekultivačními pracemi a mají společné etapy 

v rekultivační činnosti. 

 

Obrázek 5 - zalesnění břízami na haldě Heřmanice (foto I. Némethová, 2012) 

5.2.1 Etapa přípravná – odval Heřmanice 

Tato etapa se v plné míře realizuje již v období otvírkových, přípravných a těžebních prací. 

Je realizována především v pedologickém a hydrogeologickém průzkumu nadložních 

hornin a zemin pro jejich vhodnost a využití k rekultivacím [2]. 



Bc. Iveta Némethová: Termická aktivita odvalů 
 

2012 Stránka 17 
 

S touto etapou se započalo již v první polovině 19. století, kdy na pomezí západní části 

katastru obce Heřmanice byl založen Důl Viktoria později přejmenovaný na Heřmanice. 

Těžbu uhlí ukončil v roce 1993 a likvidace dolu proběhla v roce 1998. 

U východního okraje katastru obce Hrušov byl v roce 1872 založen Důl Ida, přejmenovaný 

na Rudý říjen I. Těžba uhlí byla ukončena v roce 1961 a převedena podzemím na těžní 

jámu sousedního Dolu Heřmanice. K úplnému zastavení provozu došlo v roce 1969, 

likvidace těžní jámy zasypáním proběhla v roce 1977 a likvidace větrní jámy zasypáním 

pak v roce 1979. Některé objekty a areál dolu slouží jako věznice Heřmanice [4]. 

5.2.2 Etapa důlně-technická – odval Heřmanice 

Je etapou, při níž se hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem 

vytvářejí podmínky pro následnou formu rekultivace. Překrývá se s obdobím skrývání 

nadložního masivu a s těžbou vlastního užitkového nerostu. Realizace probíhá tak, aby 

svými vlivy devastaci území minimalizovala. 

Při zakládání odvalů báňskou technologií dochází k nestejnoměrnému zhutnění základních 

hmot, které pak v čase vede k nestejnoměrnému sedání povrchu odvalů a k vytváření 

dodatečných změn mikroreliéfu. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provádět určitý rozsah 

terénních úprav, ale až po čase, během kterého došlo k odeznění projevů dodatečného 

sedání uložených hornin. [2]. 

Tato etapa probíhala po celou dobu provozu již zmiňovaného Dolu Heřmanice a Rudý 

říjen I, a to ve smyslu navážky hlušiny z těžby vlastního užitkového nerostu na 

odval Heřmanice [4]. 

Odval Karolina, jehož založení se datuje rokem 1930 a ukončení rokem 1978, byl 

využíván k ukládání důlního kamene tzv. karbonské hlušiny z úpravny Koksovny 

Karolina. 

Odval Svoboda, jehož založení se datuje rokem 1942 a autoodval, jehož založení se datuje 

rokem 1970 a ukončení rokem 1990, byl využíván k ukládání hlušiny z úpravny Koksovny 

Vítězný únor a Stalin. Později byl přejmenován Vítězný únor na Koksovnu Svoboda [3]. 
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5.2.3 Etapa biotechnická – odval Heřmanice 

Navazuje časově na etapu důlně-technickou a zahrnuje skupinu prací technické a 

biotechnické povahy. Ve fázi technické povahy probíhají terénní úpravy a ve fázi 

biotechnické povahy provádíme tvorbu zemědělských pozemků, založení lesnických 

porostů a kultur [2]. 

Na odvalech Svoboda a Karolina byly provedeny fáze biotechnické povahy zalesněním, a 

to převážně břízami (Obrázek 5). 

Povrch autoodvalu není nijak stabilizován půdním krytem a vegetací a tvoří ho hlušina a 

kaly. Na jižním svahu byla provedena sanace biotechnické povahy převrstvením, a poté 

zalesněním. Severní svahy hrází nádrží čistírny odpadních vod jsou porostlé náletem. 

Prostor mezi autoodvalem a Karolinou je sanován závozem [3]. 

Na střední část odvalu byl uskutečněn návoz protizáparového materiálu. Jednalo se o 

popílek a prestab (Obrázek 6). Popílek vzniká při spalování uhlí v elektrárenských a 

teplárenských kotlích [10]. 

 

Obrázek 6 - rezavě zbarvený protizáparový materiál prestab (foto I. Némethová, 2012) 

Ve fázi technické povahy bylo v rámci hornické činnosti doposud odtěženo a odvezeno 

z nejvýchodnější části odvalu Heřmanice téměř milión tun deponovaných materiálů [12]. 
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K provádění terénních úprav se využívají buldozery, skrejpry, grejdry nebo rypadla 

(Obrázek 7), jimiž se odtěžuje a drtí přenosnými drtičkami zemina přímo na místě a 

nákladními automobily nebo jinou přepravní technikou se převáží a opětovně rozprostírá 

v místě nového uložení [2]. Z větší části je však vytěžené kamenivo tříděno a spolu i 

s netříděným kamenivem je odváženo mimo areál odvalu k druhotnému využití jako 

certifikovaný stavební materiál [10]. 

 

Obrázek 7 - rypadlo a přenosná drtička (foto I. Némethová, 2012)  

5.2.4 Etapa postrekultivační – odval Heřmanice 

Jedná se o období po ukončení vlastních rekultivací a po zařazení rekultivovaných 

pozemků a ploch do běžného ošetřování a obhospodařování [2]. 

Na odkališti Heřmanice – nádrže čistírny odpadních vod Koksovny Svoboda byl zahájen 

zkušební provoz napouštěním v roce 1972, který pak přešel do nepřetržitého provozu 

v následujícím roku. 

Na dně nádrže K3 je travní a vlhkomilná vegetace a v nádrži K1 je stále voda [3]. 
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6 Konkrétní řešení termické aktivity odvalu Heřmanice 

Odval Heřmanice, představující kuželovité navrstvení teras bez terénních depresí a 

skládající se z východní, střední a západní části, zaujímá plochu cca ha124

 (viz Tabulka 1). Samotná střední část odvalu zaujímá plochu cca ha2,25 a představuje 

prostorový lichoběžníkový útvar dosahující do výšky m3520  V této části odvalu 

Heřmanice o mocnosti cca m30  se nachází vytěžená hlušina z bývalého hlubinného Dolu 

Heřmanice. Z petrografického hlediska se jedná o pískovce, prachovce a jílovce 

karbonského stáří. Celkový objem odvalu byl geodetickým zaměřením stanoven 

na 3.080,7 mmil . 

Tabulka 1 - Rozdělení odtěžené hlušiny ze střední části odvalu Heřmanice 

Rozčlenění odvalu Heřmanice 

a rozdělení odtěžené hlušiny 

ze střední části odvalu 

Plocha v hektarech 

(ha) 

Hlušina v mil. 

metrů 

krychlových (m3) 

Celý odval 124,000 7,080 

Střední část odvalu 25,200 4,700 

Před odvozem prodeje úpravou  2,820 

Provede se jen roztřídění na 

jednotlivé zrnitostní frakce 
 1,880 

Poslouží k ponechání a k využití 

v místě areálu odvalu 
 0,658 

6.1 Nejvhodnější varianta řešení termické aktivity odvalu 

Nejvhodnější varianta pro toto území je provedení úplného rozebrání odvalu s vytvořením 

vzdušné stěny (zářezu). Vytvořením zářezu bude oddělena oblast postižená endogenním 

požárem od oblasti termicky neaktivní. Jednalo by se o odtěžení jednotlivých etáží 

postupným odstraňováním návozů cizorodého materiálu a náletových dřevin, a to odtěžení 

postupující shora dolů v rámci 1. a 2. etapy odtěžby. Přednostně pak odtěžení návozů již 

zmiňovaných protizáparových materiálů, jako jsou popílek a prestab. Postupně odebíraný 

materiál %60cca projde před odvozem úpravou přímo v areálu odvalu. Roztříděním na 

jednotlivé zrnitostní frakce požadované koncovými odběrateli, poslouží převážně 

stavebním účelům. Přibližně %40  těžené hlušiny, tzv. kameniva bez třídění poslouží 

k druhotnému využití odběratelům mimo areál odvalu. Zbytkové množství odtěženého 
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materiálu %14cca  poslouží k ponechání a dalšímu využití v místě areálu odvalu 

k cílovému dotvoření terénu a k vytváření horizontální parozábrany sloužící k omezení 

termické aktivity v tělese odvalu. Hlušina odvalu jako taková není považována za odpad 

dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, poněvadž představuje sekundární produkt těžby 

uhlí. 

6.1.1 Vzdušná stěna – 1. etapa odtěžení 

Touto etapou započne vytvoření zářezu, a to postupným odtěžováním hlušiny po etážích 

shora dolů i včetně s protizáparovým materiálem. Redepozicí
8
 hlušiny ve východní části 

odvalu vznikne prostor pro uložení odtěženého popílku a prestabu, kde poslouží k zajištění 

protizáparového opatření. Odtěžením 3.4,2 mmilcca hlušiny, se vytvoří zářez podél JZ a 

S okraje a tím dojde k izolaci střední části odvalu Heřmanice. Tyto dva zářezy mající tvar 

kráterů poslouží jako přirozená zábrana šíření prašnosti a hlučnosti (Poskytnuté mapové 

podklady, výkres 4). 

6.1.2 Odtěžovací práce – 2. etapa odtěžení 

V této etapě uskutečníme v obou těžebních lokalitách majících tvar kráterů odtěžení 

kráterovým způsobem s postupným odtěžováním hlušinového matriálu po etážích 

postupujících paralelně shora dolů. Tímto dojde k odtěžení 3.7,4 mmilcca  hlušiny a 

docílíme tak konečného tvaru - roviny, svažité či zvlněné plochy (Poskytnuté mapové 

podklady, výkres 7). 

6.1.3 Technologie odtěžení 

U obou etap využijeme téměř shodnou technologii odtěžení. A to za pomocí lžícových 

rypadel s přímou nakládkou na auta, přepravou k třídícím linkám pásovými dopravníky a 

nákladními automobily, transportem odtěženého materiálu mimo areál odvalu kolovou 

přepravou velkoobjemovými a normálními nákladními vozidly (Obrázek 8) [10]. 

                                                 
8
 Redepozice = nová poloha, nové místo. 
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Obrázek 8 – rypadlo (foto I. Némethová, 2012) 

6.2 Návrh na využití prostoru po odtěžení 

Po úplném odtěžení hlušiny karbonského stáří z odvalu Heřmanice docílíme konečného 

tvaru, a tím uvolníme obrovský prostor k dalšímu využití této plochy pro následnou 

rekultivaci. 

Ponecháním svažité plochy by se naskytla možnost využití tohoto prostoru k vystavění 

areálu - ,,Autokino“ i s velkým pódiem. V dolní části s velkoplošnou obrazovkou a 

postupně nahoru do mírného svahu by následovala parkovací místa pro automobily. Přesně 

tak, je tomu při výstavbě normálních krytých kin. 

U každého parkovacího místa se musí nacházet panel jak se 

zvukovou technikou (sluchátka), tak s možností objednání si občerstvení. Tento panel musí 

spojovat návštěvníka s budovou, ve které bude obsluha, která se postará o pohodlí a 

požitek hostů z právě sledovaného filmového představení. 

Pódium poslouží ke změně programu, a to buď k  nějakému divadelnímu představení, nebo 

k vystoupení hudebních skupin. 
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Samozřejmostí jsou také hygienické požadavky na sanitární techniku, a to formou 

mobilních toalet sloužících jako WC. 

A aby se toto autokino dalo využívat i za nepříznivého počasí (déšť), stálo by za to celý 

prostor shora zastřešit. 

Po obvodu autokina provést osázení stromy, které zabrání přístupu větru. Tyto stromy by 

plnily nejenom tuto funkci, ale umožňovaly by i oddělení tohoto prostoru od okolí. 
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7 Závěr 

S výstavbou hlubinných dolů je spojena problematika ukládání hlušiny, která je 

neoddělitelnou součástí vytěženého nerostu. Hlušina se po mnoho let ukládala na určená 

místa, a tím začaly vznikat odvaly. 

Postupem času tyto odvaly na sebe začaly upozorňovat, a to formou jejich termické 

aktivity způsobené hlušinou, která obsahuje i zbytky uhlí, jež jsou náchylné na 

samovznícení. A právě dnes má o tyto zbytky uhlí velký zájem firma Ridera Bohemia, 

která hodlá těžbu černého ostravského zlata obnovit, ne však z hlubin země, ale z haldy 

Karolina. S touto těžbou začne příští rok a na své náklady haldu rozebere. Souhlasí s tím 

nejenom státní podnik Diamo, kterému halda patří, ale i samotné město. 

Aby se termické aktivitě zabránilo, začalo se s odtěžováním těchto uložených hlušin 

z odvalů. Našla se vhodná řešení, jak se tohoto problému zbavit a dále pak, jak tyto plochy 

následně využít. 

Možností rekultivace těchto ploch je nepřeberné množství. Snažíme se tyto plochy znovu 

navrátit do užívání, a tím poukázat na to, že i takto zdevastované plochy je možné vhodnou 

rekultivací upravit a dát těmto místům nový nádech a nové hodnoty. 
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