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ANOTACE  

V bakalářské práci je popsán aktuální stav odvalu Heřmanice a 

nebezpečí spojené s jeho termickou aktivitou.  

Dále jsou zhodnoceny možnosti revitalizace včetně návrhu konkrétních 

variant sanace s ohledem na jejich finanční náročnost.   

V poslední části je provedeno zhodnocení navrhovaných řešení nejen 

z hlediska finančních možností, ale také s ohledem na náročnost a rizikovost 

jednotlivých variant.  
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SUMMARY 

The thesis describes the current status of the dump Heřmanice and 

hazards associated with its thermal activity.  

Further options are evaluated, including the revitalization of the draft 

specific remediation options with regard to their financial demands.  

The last part is an assessment of the proposed solution not only in terms 

of financial options, but also with regard to the complexity and riskiness of the 

options.  
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1 Úvod 

Úkolem bakalářské práce je obecně nastínit problematiku hořících 

odvalů, které mohou zatížit životní prostředí nepříznivými jevy, jakými jsou 

jednak zvětrávání hornin na haldách přítomných, dále termické procesy, které 

na odvalech probíhají, výluhy kovů a rozpouštění jiných látek z hornin, ale i jiné 

formy znečišťování.  

Konkrétním příkladem termicky aktivního odvalu, kterým jsem se v práci 

zabývala, je halda Heřmanice, která patří mezi dlouhodobě termicky aktivní. 

Navazuje na ni Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník s ekologicky 

chráněným živočišným druhem čolkem velkým.  

Na odval Heřmanice přímo navazuje také Ptačí oblast Heřmanský stav-

Odra-Poolší, kde předmětem ochrany je populace bukáčka malého, ledňáčka 

říčního a slavíka modráčka.  

Z výše uvedených informací lze zkonstatovat, že ochrana životního 

prostředí a revitalizace této oblasti je díky existenci přítomné chráněné 

populace, jakož i z hlediska významu této lokality, nezbytná. O možnostech 

revitalizace tepelně aktivní deponie, včetně ekonomických aspektů tohoto 

procesu, pojednávám v rámci následujících kapitol bakalářské práce.  

V souvislosti s revitalizací vyvstává na povrch řada ekonomických 

otázek, kterým je třeba věnovat nemalou pozornost, a to z toho důvodu, aby 

vyzdravění poškozené krajiny probíhalo účelně, úsporně, ale zároveň efektivně.  

V bakalářské práci jsem popsala aktuální stav zkoumaného odvalu, 

nebezpečí spojené s jeho termickou aktivitou a zhodnotila jsem možnosti 

revitalizace haldy Heřmanice. Z analýzy rizik sestavené státním podnikem 

DIAMO, odštěpným závodem ODRA (dále jen DIAMO, s. p., o. z. ODRA) jsem 

vybrala pět možných variant, pro které jsou vyčísleny náklady spojené 

s konkrétními revitalizačními pracemi. Varianty jsem navzájem porovnala a na 

závěr doporučila postup, který je z nich po ekonomické a ekologické stránce 

nejvýhodnější.  
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2 Historie a lokalizace odvalu Heřmanice 

Odval Heřmanice, kde dochází k významným projevům endogenního 

hoření, je ve správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA. Kapitola popisuje umístění 

jednotlivých odvalů, ze kterých se heřmanická deponie skládá (včetně fotomapy 

s barevným vyznačením každého z odvalů), a dále stručně charakterizuje 

události a jevy, ke kterým v zájmové lokalitě došlo od roku 1970 až po 

současnost.  

2.1 Lokalizace odvalu Heřmanice [1] 

Odval Heřmanice můžeme pojmout jako celý komplex všech odvalů, 

v ploše, která je vymezena tratí Ostrava - Bohumín, Heřmanickým rybníkem a 

spojnicí mezi Doly Ida a Heřmanice od doby započetí strhávání hřbetového 

odvalu Karolína a výstavby odkalovacích nádrží severně od odvalu Svoboda a 

autoodvalu. V té době dochází ke vzájemnému propojení všech částí kromě 

provozního odvalu, který je dále provozován, a kolem roku 1990 dorovnán 

mírným svahem až na úroveň Heřmanického rybníka do tvaru plošného odvalu 

o mocnosti cca 30 m. Na mapě jsem vyznačila zjednodušené schéma komplexu 

odvalů, viz obrázek 1.  

 

Obrázek 1: Zjednodušené schéma komplexu odvalů Heřmanice [5] + vlastní zpracování 
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2.2 Historie odvalu Heřmanice [1] 

Zhruba kolem roku 1970 začala stavba odkalovací nádrže K-1. Materiál 

na stavbu hrází pocházel z otvírek a příprav Dolu Heřmanice. Hráze jsou tedy 

pokračováním tzv. autoodvalu.  

V roce 1973 se zároveň začalo se strháváním kužele odvalu Karolína. 

Hlušina je dopravována vozidly západním a severním směrem a zaplňuje 

Hrušovský rybník. Po zaplnění severní části rybníka pokračuje transport hlušiny 

paralelně s tratí Ostrava - Bohumín až po severní část náspu nádrže K-1. Je tak 

budována severní hráz nádrže K-2. Transport při strhávání kužele probíhal 

taktéž směrem na východ k autoodvalu (je prováděn do místa, kde byl v roce 

1961 provozován plošný odval s vějířovitým půdorysem).  

Po roce 1976 dochází k dalšímu snižování výškové úrovně hřbetového 

odvalu Karolína. Hlušina je transportována i nadále směry uvedenými pro 

období roku 1973. V letech 1978 - 1984 je z ní prováděná výstavba hrází nádrží 

K-2 a K-3. V této době dochází ke konečnému stržení hřbetového odvalu 

Karolína na úroveň autoodvalu a jejich vzájemnému spojení. Svahy tohoto 

útvaru jsou strženy a dotvarovány terasovitě. Hlavní činnost na rekultivacích 

končí kolem roku 1985.  

Po roce 1985 je odvalové hospodářství i nadále provozováno pouze 

v severovýchodním prostoru provozního odvalu, a to do doby ukončení a 

likvidace Dolu Heřmanice. 

Vzhledem k historickému vývoji celého odvalu Heřmanice lze 

konstatovat, že se původně jedná o dva samostatné celky, které byly 

sjednoceny až po roce 1976, a to díky rozsáhlé rekultivaci širšího území. 

Prvním celkem je odval Karolína situovaný severně od bývalého Dolu Ida 

(později Rudý říjen 1 - výdušná jáma, která byla založená již v roce 1838). 

Druhým celkem je odval Svoboda situovaný severně od Dolu Heřmanice (pod 

dřívějším názvem Důl Stalin, Rudý říjen 2), jehož součástí se staly i 

tzv. autoodval a provozní odval.  
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3 Aktuální stav odvalu [2] 

Odval Heřmanice se nachází v ploše bývalého dobývacího prostoru 

Heřmanice, který byl obvodním báňským úřadem v Ostravě (dále jen OBÚ) dne 

3. 2. 2010 zrušen pro těžbu černého uhlí.  

V ploše bývalého dobývacího prostoru Heřmanice zůstává speciální 

dobývací prostor Heřmanice I, který je stanoven pro těžbu hořlavého zemního 

plynu vázaného na uhelné sloje, jehož správcem je v současné době firma 

Green Gas, a. s.  

Ve východní části odvalu Heřmanice (v prostoru tzv. provozního odvalu) 

v současnosti probíhá povolená hornická činnost s názvem „Zajištění části 

odvalu Heřmanice jeho redepozicí.“ Tato činnost byla schválena na základě 

rozhodnutí OBÚ v Ostravě ze dne 28. 7. 2005, č. j. 4896/05 a dodavatelsky ji 

realizuje DIAMO, s. p. na základě smluvního vztahu s firmou Ostravská těžební, 

a. s. Zisk z prodeje vytříděného kameniva je využíván na pokrytí veškerých 

nákladů spojených s redeponií odvalu.  

Redeponií celé východní části odvalu dojde k trvalému zamezení 

postupu záparu a endogenního (vnitřního) hoření, resp. požáru, který se 

v současnosti šíří z východní části směrem k západu. Tím dojde k výraznému 

snížení úniků škodlivých látek (jako jsou benzeny, dioxiny, PAU – polycyklické 

aromatické uhlovodíky atd.) do okolního ovzduší a uvolnění této části lokality 

pro eventuální sanační zásah, který by lokalitu uvolnil pro využití v souladu 

s územním plánem. To v současnosti, vzhledem k podzemnímu požáru, ale 

není možné. Pokud se v prostoru nachází hlušina obsahující spalitelné látky, 

vždy existuje možnost vzniku záparu a podzemního požáru.  

Redeponie odvalu je spojeno především se zvýšenou prašností, která je 

eliminována zkrápěním cest a podobně. Přesto může zatěžovat obyvatele 

okolních rezidenčních částí prašným spadem i respirabilními částicemi. Imise, 

tedy spady škodlivých částic, v rezidenčních částech mohou být zvýšeny i 

v důsledku odlesnění značné části odvalu. K odlesnění odvalu došlo v minulosti 
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při rozšíření endogenního hoření jihovýchodním směrem, aby se předcházelo 

vzniku povrchového požáru.  

Z těchto důvodů by měla být v této oblasti realizována tzv. rozptylová 

studie, která by obsáhla jak klimatické vlivy a topnou i netopnou sezónu, tak 

stav při realizaci opatření, ale i stav, kdy odval není zrovna rozebírán.  
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4 Ekologické nebezpečí termicky aktivního odvalu  

Většina aktivit člověka se svými zásahy podílí na proměnách původní 

krajiny v jejím zkulturnění, ale na druhou stranu bohužel také v menší či větší 

míře na její devastaci. Ta je vyvolána hlavně průmyslovou činností, liniovými 

stavbami všech druhů, necitelně postavenými vodohospodářskými stavbami, 

nezodpovědně a neodborně prováděnými zásahy v zemědělství, lesnictví a 

dále jinými činnostmi se všemi důsledky z těchto činností vyplývající. 

Z průmyslové činnosti však nejvýrazněji poškozuje krajinu činnost těžební. Ta 

se nejvíce podepisuje a podílí dlouhodobě na dynamických proměnách 

krajinného prostředí. [3] 

4.1 Ekologická charakteristika území postižených těžbou  

Průvodním jevem při dobývání uhlí v ostravsko-karvinském revíru (dále 

jen OKR) je produkce hornin, které doprovázejí uhelné sloje. Jde jednak o 

tzv. hlušinu, která byla ukládána v blízkosti důlních podniků na výsypkách 

k tomu určených, jednak o kaly vznikající jako odpadní produkt při 

úpravárenských procesech ukládané v trvalých deponiích, tzv. odkalištích. Na 

odvalech bývalých dolů OKR se dnes nacházejí řádově miliony m3 odvalených 

hornin a v odkalištích cca 28 mil. m3 kalu. Některé z odvalů již s okolní krajinou 

splynuly a jsou téměř nerozeznatelné. Mohou však z mnoha příčin dosud 

zatěžovat životní prostředí. Na druhé straně představuje horninový materiál 

odvalu značné bohatství z hlediska perspektivy jeho využití v ostravsko-

karvinské oblasti. [1] 

Protože hlubinná těžba v OKR byla z velké části prováděna na zával, 

bylo nutno vytěžený doprovodný materiál z přípravných důlních děl a z procesu 

třídění a úpravy uhlí ukládat na povrchu. Byly jednak vytvářeny odvaly, kde byl 

tento materiál hromaděn, jednak byl tento materiál používán k zavážení 

vytvářejících se poklesových kotlin vlivem těžby. Vytvářené odvaly se za celou 

dobu těžby v OKR a podle místních podmínek jejich založení liší svým tvarem, 

objemem a rozlohou. Relativně nejvyšší jsou dřívější kuželové haldy v Ostravě, 

které dosahovaly výšky kolem 80–90 m. Rozloha odvalu je velmi variabilní a 



Petra Kupková: Ekologický dopad haldy Heřmanice a možnosti její revitalizace 

2012  7 
 

dosahuje od několika arů až po desítky hektarů (např. odval Heřmanice). 

Jedna z rozhodujících vlastností pro začlenění do krajiny je vedle rozlohy i tvar 

odvalu. [1]  

V OKR rozeznáváme následující tvarové typy odvalu:  

 Kuželové odvaly – dominují svojí výškou v okolním terénu (např. 

odval Ema); 

 Haldové kupy – jejich tvarová ostrost již prodělala vývojový cyklus 

nebo vznikly nedokončením stavby haldy (např. odval Jan Maria); 

 Tabulové odvaly – horizontální složka plochého temene výrazně 

převažuje nad složkou vertikální; 

 Terasové haldy – připomínají malou mocností a velkou rozlohou 

skutečné říční terasy; 

 Svahové haldy – při jejichž umístění bylo využito přirozeného 

svahu při odvalování hlušinového materiálu; 

 Hřbetové haldy – jejich vznik je dán konstrukcí k dopravování 

hlušiny; 

 Vyrovnávací odvaly – slouží k vyrovnání sníženin či depresí; 

 Ploché haldové pokryvy – v krajině se nijak výrazně 

geomorfologicky neprojevují. [1] 

Na jednu stranu těžba nerostných surovin značně poškozuje krajinu a 

ovlivňuje život veškeré populace, včetně oblastní flóry a fauny, avšak na druhou 

stranu je třeba si uvědomit, že bez nerostných surovin by člověk prakticky 

neměl kde bydlet, nemohl by využívat elektrickou energii a veškeré hmotné 

statky, které díky těžbě nerostných surovin vznikly.  

4.2 Ekologické nebezpečí heřmanické deponie [2] 

Odval je doprovodným jevem při dobývání uhlí a jiných nerostných 

surovin. Jedná se o nehomogenní těleso tvořené horninami doprovázející 

uhelné sloje, tj. u nás horninami hrušovských a petřkovických vrstev 

ostravského souvrství. 
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Odval Heřmanice ve starších vrstvách obsahuje poměrně velký podíl 

uhelné složky, vzhledem k ručnímu dobývání uhlí. Nezanedbatelnou složkou 

odvalového materiálu i uhlí z hlediska možného znečištění je sulfidická síra. 

Jejím zvětráváním (oxidací) dochází k výraznému lokálnímu překyselení 

(acidifikaci) povrchové vrstvy odvalu, přičemž obsah síranů je podstatně vyšší 

v místech termické činnosti. Infiltrací atmosférických srážek do tělesa odvalu 

pak dochází k jejich vyluhování. V okolí termicky postižených ploch pak výrazně 

vzrůstá mineralizace vod v důsledku vysokého obsahu síranů. 

Na kontaminaci horninového prostředí, včetně podzemních vod, mohlo 

mít vliv odkaliště, které bylo na odvalu vybudováno v 70. letech 20. století, kam 

byly nejprve naplavovány uhelné kaly a následně na ně fenol-čpavkové vody. 

Škodliviny se sorbovaly na organickou hmotu uhelných kalů. Po usazení kalů 

odtékala voda z odkalovacích nádrží samovolně přes hráze, kde byla jímána do 

odvodňovacích příkopů, a odtud svedena do dočišťovacích rybníků, odkud 

odtékala do Bezejmenného potoka a dále pak do Odry.  

Kvalita vypouštěné vody na odkaliště se výrazně zhoršila v důsledku 

vypouštění fenol-čpavkových vod s vyšším obsahem čpavku po roce 1988. 

Dále bylo na odkaliště uloženo menší množství odpadů z Chemopetrolu 

(konkrétně ropné produkty) a Ostrama, dále kapákové vody – hlavně čpavek a 

kyanidy. Od 1. 7. 1997 je odkaliště mimo provoz a kaly z nádrží jsou odtěženy. 

V západní části odvalu je kvalita horninového prostředí i podzemní vody 

ovlivněna skládkou odpadů z chemické výroby závodu MCHZ Dukla Hrušov. Na 

pozemku přímo sousedícím s odvalem byly ukládány filtrační kaly z výroben 

baryové chemie. Detoxikace rozpuštěných barnatých solí se prováděla za 

přídavku skalice zelené, a to až při ukládání na odval. 

Jižně od centra odvalu (mezi odvaly Karolína a Svoboda) je situována 

v lokální depresi uzavřená skládka nebezpečného odpadu o rozloze 94×60 m, 

mocnosti odpadů asi 2,5 m, kde je podle schváleného provozního řádu uloženo 

3 045 m3 odpadů. Nepropustný podklad skládky je tvořen hlušinovými návozy 

těsněnými vrstvou hutněného elektrárenského popílku tvořícího podklad a 

stavební základ pro systém kombinovaného těsnění skládky.  
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Na skládce byly ukládány nevyužitelné odpady z technologie výroby 

koksu a chemických produktů koksovny, dále odpadní kyselé dehty, 

kontaminované zeminy a ostatní kaly z koksoven, včetně sedimentu z Černého 

potoka. 
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5 Možnosti revitalizace odvalu [4] 

Ovlivňování krajiny hornickou činností z velké části závisí na tom, jakým 

způsobem je hornická činnost prováděna. Pro účely sledování vlivů na krajinné 

prostředí můžeme hornickou činnost rozdělit do 3 skupin, a sice na činnost 

prováděnou z povrchu pomocí vrtů, pomocí důlních děl na povrchu a pomocí 

důlních děl v podzemí. 

Vlivy hornické činnosti na krajinu neprobíhají izolovaně, ale 

v souvislostech celkového působení na své okolí a ve vzájemné interakci s vlivy 

jiných lidských činností i s přírodními činiteli. Řešení nepříznivé situace spočívá 

ve dvou základních krocích, a to v předcházení negativních dopadů a 

v odstraňování negativních dopadů. 

Objektivně je třeba konstatovat, že dobývání má mnohdy natolik 

devastující povahu, že i sebedůslednější minimalizace negativních dopadů 

dobývací činnosti zkrátka není možná, resp. provedení těchto opatření by i při 

značných nákladech mohlo vyvolat jinou formu poškození životního prostředí. 

5.1 Postup při navrhování nápravných opatření [4] 

Analýza rizika je základním nástrojem pro rozhodování o nutnosti, 

charakteru a parametrech nápravných opatření pro omezení rizik ze znečištění 

horninového prostředí. Doporučení nezbytnosti a charakteru nápravných 

opatření je formálně již obsahem analýzy rizika. Nejedná se zde o projekt 

sanace, ale o vymezení koncepčních zásad řešení.  

Analýza rizika upřesňuje veškeré nabízející se varianty nápravných 

opatření spolu se základním hodnocením jejich proveditelnosti z různých úhlů 

pohledu, včetně základního odhadu nákladů s rozlišením na náklady výstavby a 

náklady provozní. 

Závěry a doporučení vyplývající z analýzy rizika by měly být formulovány 

tak, aby neomezovaly spektrum možné nabídky sanačních metod ve veřejné 

soutěži a aby nezávisle na předešlých zkušenostech neomezovaly aplikace 

netradičních přístupů a inovativních technologií. Ve složitějších případech, 
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pokud to nedostatečná aktuální úroveň poznání problémů vyžaduje, se vkládá 

do procesu rozhodování o nápravných opatřeních tzv. studie proveditelnosti.   

Vlastní postup při projektování nápravných opatření sestává z těchto 

kroků:  

1. Na základě analýzy rizika se v prvé řadě rozhoduje, zda je 

nápravné opatření nutné či nikoliv – zda existující, resp. 

potenciální riziko je či není nad hranicí rizika akceptovatelného.  

2. V dalším kroku se musí stanovit cíle nápravných opatření, tzn., 

které riziko konkrétně je nutno redukovat a do jaké míry.  

V souvislosti s tím musíme definovat, co je v daném případě riziko 

přijatelné.  

3. Stanoví se koncepční alternativy redukce rizika. Zpravidla existuje 

několik nabízejících se variant, jak dosáhnout požadovaného cíle.  

4. Stanoví se cílené parametry nápravného opatření, tedy parametry, 

podle kterých budeme posuzovat realizaci stanovaných cílů, její 

průběh a úspěšnost sanačního zásahu.  

5. V rámci základních koncepčních alternativ se stanoví různé 

technické varianty řešení. Výběr mezi alternativami není jen věcí 

technické stránky problematiky a ekonomiky, ale také politiky. 

Důležité místo má i akceptace řešení veřejností. Všechny varianty 

je nutné objektivně porovnávat podle těchto základních kritérií:  

 efekt z hlediska omezení rizik;  

 technické (realizovatelnost v určitých konkrétních podmínkách); 

 ekonomické (náklady na řešení, porovnání nákladů a přínosů);  

 legislativní (řešení musí být legislativně průchodné); 

 vedlejší efekty (pozitivní či negativní); 

 politické;   

 postoje veřejnosti (veřejnost může zaujímat z nějakých důvodů negativní 

postoj k ekonomicky nejvýhodnějšímu řešení, nebo může pociťovat jiné 
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preference, než objektivně vyplývají z analýzy rizik, některé řešení zase 

může znamenat zvýšené obtěžování obyvatel v průběhu realizace a 

podobně).  

Pro ekonomický rozbor variant je nezbytné, aby byla k dispozici kvalitní, 

byť pouze orientační nákladová rozvaha, která musí důsledně rozlišovat dva 

druhy nákladů, a sice:  

 investice na výstavbu, na pořízení vybavení a na jeho instalaci; 

 roční provoz a údržba.  

Náklady plánované v budoucnosti jsou převáděny na současnou hodnotu 

peněz. V praxi to znamená, že částka vynaložená v budoucnosti je lacinější než 

stejná částka, kterou utratíme dnes. Nemusím-li totiž vynaložit na nákup něčeho 

1 milion Kč dnes, ale až za 10 let, pak stačí, abych dnes uložila do banky 

385,5  tisíc Kč (při 10 % složeného úroku). Převod na současnou hodnotu 

peněz zahrnuje předpokládanou úrokovou míru a vliv inflace. Tento postup 

dokáže významně ovlivnit pořadí výhodnosti variant, u kterých je rozdílný poměr 

mezi investičními a provozními náklady.  

5.2 Cíle sanace [4]  

Stanovení cílů sanace je jedním z úvodních kroků návrhu nápravných 

opatření. Cíl charakterizuje účel a smysl nápravného opatření. Naplňování 

vymezených cílů se pak kontroluje prostřednictvím cílových parametrů.  

5.3 Strategické koncepce nápravných opatření [4] 

V zásadě jsou možné tři základní strategické koncepce:  

 odstranění zdroje rizika – dekontaminace a vymístění;  

 izolace rizika – přerušení migrační či expoziční cesty; 

 kontrola rizika a opatření na straně příjemců škodlivin – obyvatelů.  

Možnost uplatnění té které koncepce závisí na konkrétním charakteru 

kontaminace, oblasti a jejího využívání. Strategické koncepce mohou mít 

podobu jednak dekontaminace lokality a jednak izolace.   
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Dekontaminací rozumíme eliminaci resp. snížení rizika tím, že škodlivé 

látky se z horninového prostředí úplně anebo částečně odstraní. 

Dekontaminace může mít v praxi po technické stránce různý charakter. Může jít 

například o fyzickou nebo chemickou destrukci škodlivin či o jejich extrakci ze 

zeminy a z vody, může jít i o vymístění kontaminované zeminy nebo odpadů 

mimo lokalitu.  Nemělo by význam dekontaminovat horninové prostředí před 

odstraněním zdroje jeho pokračujícího znečišťování.  

Dekontaminace může být částečná anebo úplná. Při dekontaminaci se 

mohou uplatňovat tyto následující principy:  

- extrakce kontaminace z nosné matrice (snížení koncentrace znečištění 

v zemině, v podzemních vodách, v půdním vzduchu); 

- transformace kontaminantů na neškodné či méně škodlivé látky, 

případně jejich úplné odstranění;  

- vymístění kontaminace společně s nosnou matricí (odtěžení 

kontaminovaných zemin, odčerpání kontaminovaných podzemních vod 

nebo půdního vzduchu).  

U izolace se riziko redukuje tím, že se vytváří bariéry na expozičních 

cestách, kterými mohou škodliviny unikat k příjemcům. Škodliviny samotné jsou 

ponechány na místě. Dosaženo je omezení rizika, pro kontaminovanou lokalitu 

to může znamenat určitá omezení ve způsobech jejího využívání.   

Charakter a konkrétní provedení bariér závisí na druhu škodlivin a na 

charakteru expozičních cest, které se aktivně uplatňují. Příkladem takové 

bariéry pro omezení expozice na samotné lokalitě je např. překrytí povrchu 

terénu.  

Asfaltový nebo betonový povrch může zamezit výstupům těkavých 

škodlivin z půdy nebo zabraňovat fyzickému kontaktu s půdou a vzniku prachu. 

Dalším příkladem bariéry je hydraulická clona nebo těsnicí stěna, zamezující 

další migraci kontaminovaných podzemních vod.  

Nevýhodou je potřeba dlouhodobé údržby resp. provozu použité 

konstrukce či zařízení. Nedílnou součástí alternativy je rovněž dlouhodobý 

monitoring pro kontrolu funkčnosti a účinnosti takového opatření.  
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5.4 Návrh variant sanace území a jejich finanční náročnost  

V této podkapitole jsou zpracovány návrhy variant sanace území 

s ohledem na jejich finanční náročnost.  

5.4.1 První varianta sanace [2] 

První možností je tzv. nulová varianta, která spočívá:  

 v ponechání odvalu ve stávajícím stavu, s případným sanačním zásahem 

(odtěžování, chlazení, třídění a redepozice haldoviny) pouze v místech 

termicky postižených (při zvýšení teploty nad 100°C), což vyžaduje trvalý 

termometrický monitoring; 

 termometrický monitoring: 

 oblast odtěžování důlní haldoviny  

 jižní část odvalu v prostoru podnikatelského areálu a jeho okolí 

 prostor bez výrazné termické aktivity;  

 chemický monitoring - v případě překročení teploty 100°C 

v termometrických sondách bude potřeba zahájit odběr půdního vzduchu 

na stanovení obsahu benzenu – 1× za 6 měsíců.  

Mezi výhody této varianty patří nízké počáteční náklady. Na druhou 

stranu nevýhodné jsou trvalé náklady na udržování sítě termodynamických 

sond, dále trvalé náklady na provádění termodynamického monitoringu a 

termovizního snímkování, náklady na sanační zásahy v termicky postižených 

plochách a nebude-li zamezeno vzniku, respektive šíření endogenních procesů.  

V následující tabulce č. 1 jsou vyčísleny náklady spojené 

s monitorováním termických procesů v rámci první varianty.  
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Tabulka 1: Náklady na monitoring termických procesů 1. varianty  

Výkon Náklady v Kč 

Repase 100 ks ocelových sond termického 

monitoringu (tedy jejich kompletní oprava) 

100 ks × 3 000 Kč/ks = 300 000,- jednorázově 

 

Instalace 2 ks telemetrických vysílacích stanic 

+ 10 čidel + spojovací vedení 

2 ks × 37 000 Kč/ks (stanice) + 10 ks × 1 100 

Kč/ks (čidla) + 3 000 Kč (sp. mat.) + 25 000 

Kč (práce) = 113 000,- jednorázově 

Pravidelný manuální termický monitoring  300 záměrů/měsíc × 100 Kč/záměr = 30 000,-

/měsíc = 360 000,-/rok 

Údržba sond a stanic, vyhodnocení 

naměřených hodnot, organizace a průběh 

kontrolních dnů, geotechnický dozor 

Souhrnně 80 000,-/rok 

Sledování vývoje termických procesů 

termovizním snímkováním vč. graf. podkladů 

a závěr. zprávy 

165 000,-/rok 

Chemický monitoring 50 000,-/rok 

 

K výše uvedeným finančním rozpočtům vzhledem k dynamice termických 

procesů a očekávaným změnám na zájmových lokalitách se doporučuje 

zahrnout rezervu ve výši cca 10 % vyčíslených nákladů. V tabulce č. 2 jsou 

shrnuty veškeré náklady na první variantu sanace včetně jejich rozdělení na 

jednorázové náklady a náklady na roční provoz s vyčíslením celkových 

předpokládaných nákladů.  

 

Tabulka 2: Souhrn nákladů na monitoring 1. varianty vč. rezervy 

Jednorázové náklady v Kč 454 300,- 

Náklady na roční provoz v Kč 720 500,- 

Celkové předpokládané náklady na první 

variantu v Kč (za 20 let) 

14 864 300,- 
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5.4.2 Druhá varianta sanace [2] 

Druhým způsobem je varianta, kdy dojde k částečnému rozebrání odvalu 

(tzv. vzdušná stěna). Tato varianta spočívá:  

 ve vybudování vzdušné stěny (zářezu) oddělující oblast 

postiženou endogenním požárem od oblasti termicky neaktivní;  

 v odtěžení větší části komplexu odvalu Heřmanice (více jak 

jednoho objemu), s výjimkou odvalu Karolína a prostoru 

s uzavřenou skládkou nebezpečných odpadů; 

 v trvalém termometrickém monitoringu části neurčené k odtěžbě 

(vzhledem k tomu, že neodtěžená část, zalesněný odval Karolína, 

je v současnosti volně přístupná návštěvníkům a nevykazuje 

termickou aktivitu). 

Tato varianta má následující výhody:   

- již při budování vzdušné stěny dojde současně k rozebrání části 

odvalu; 

- úplným oddělením aktivní a neaktivní části a odtěžením určené 

části odvalu až na jeho bázi bude eliminováno riziko zahoření 

skládky a následných škod na životním prostředí; 

- dojde k úplnému a definitivnímu vymístění cca jednoho celkového 

objemu deponované hlušiny, tj. materiálu s potenciálem záparu a 

zahoření. 

U této varianty se mohou projevit následující nevýhody:   

- odval Karolína představuje potenciální riziko možného vzniku 

záparu a zahoření, případně i povrchového požáru, vzhledem 

k zalesnění tohoto odvalu a následnému poškození lesního 

ekosystému; 

- při odtěžbě se na lokalitě výrazně zvýší prašnost, kterou bude 

nutné eliminovat (zkrápěním cest, přepravou materiálu v zakrytých 

vozech a podobně).  
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V tabulce č. 3 jsou vyčísleny náklady na monitorování termických 

procesů v rámci druhé varianty.  

 

Tabulka 3: Náklady na monitoring termických procesů 2. varianty 

Výkon Náklady v Kč 

Repase 40 ks ocelových sond termického 

monitoringu 

40 ks × 3 000 Kč/ks = 120 000,- 

 

Pravidelný manuální termický monitoring 240 záměrů kvartálně × 100 Kč/záměr = 

24 000,- kvartálně = 96 000,-/rok 

Údržba sond, vyhodnocení naměřených 

hodnot, organizace a průběh kontrolních dnů, 

geotechnický dozor 

Souhrnně 60 000,-/rok 

Sledování vývoje termických procesů 

termovizním snímkováním vč. graf. podkladů 

a závěr. zprávy 

165 000,-/rok 

Chemický monitoring 50 000,-/rok 

 

Stejně jako u nulové varianty i tady je třeba počítat s dynamikou 

termických procesů a očekávanými změnami na zájmových lokalitách a 

doporučuje se zahrnout rezervu ve výši cca 10 % vyčíslených nákladů. Časová 

náročnost je cca 6 let, maximálně však 10 let.  

  

Tabulka 4: Souhrn nákladů na monitoring 2. varianty vč. rezervy 

Jednorázové náklady v Kč  132 000,- 

Náklady na roční provoz v Kč 408 100,- 

Celkové předpokládané náklady na druhou 

variantu v Kč (za 10 let) 

4 213 000,- 

 

V tabulce č. 4 jsou vyčísleny jednorázové náklady a náklady na roční 

provoz spojené s druhou variantou sanace a tabulka č. 5 podrobněji popisuje 

jednotlivé náklady na sanační práce včetně ceny celkové s rezervou. 
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Tabulka 5: Náklady na sanační práce 2. varianty vč. rezervy a monitoringu 

Výkon Náklady v mil. Kč 

Vybudování vzdušné stěny 400 mil.  

Rozebrání haldy 1 800 mil.  

Sendvičování (hlušina s vyšším obsahem 

spalitelných látek) 

1 200 mil.  

Technicko-biologická rekultivace 350 mil.  

Celkem 3 750 mil.  

10% rezerva 375 mil.  

Náklady na monitoring 4,2 mil. 

Celková cena 2. varianty vč. rezervy 4 129,2 mil. 

 

5.4.3 Třetí varianta sanace [2] 

Třetí variantou je částečné rozebrání odvalu pomocí podzemní stěny. 

Tato varianta se od předchozí liší ve způsobu oddělení termicky postižené části 

od části termicky neaktivní a spočívá: 

 ve vybudování podzemní stěny v tělese odvalu, která by oddělila 

oblast postiženou endogenním požárem a oblast v současnosti 

termicky neaktivní a vedla by přes odval Svoboda 

severovýchodním směrem;  

 v odtěžení větší části komplexu odvalu Heřmanice (více jak 

jednoho objemu), s výjimkou odvalu Karolína a prostoru 

s uzavřenou skládkou nebezpečných odpadů; 

 v trvalém termometrickém monitoringu části, která není určená 

k odtěžbě; 

 chemický monitoring - v případě překročení teploty 100°C 

v termometrických sondách je potřeba zahájit odběr půdního 

vzduchu na stanovení obsahu benzenu – 1× za 6 měsíců.  
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Po oddělení termicky aktivní oblasti od oblasti bez termické aktivity by byl 

postup prací stejný jako u druhé varianty, a to jak ve způsobu odtěžení, třídění 

a ukládání na odval, tak v dalším použití na remodelaci terénu, včetně 

technicko-biologické rekultivace.  

Výhody této varianty jsou následující:  

- nižší prašnost v počáteční fázi sanačního zásahu (tj. při budování 

dělící stěny) než při budování vzdušné stěny; 

- úplným oddělením aktivní části od neaktivní a odtěžením určené 

části odvalu až na jeho bázi bude eliminováno riziko zahoření 

skládky a následných škod na životním prostředí; 

- dojde k úplnému a definitivnímu vymístění zhruba jednoho 

celkového objemu deponované hlušiny, tj. materiálu s potenciální 

možností vzniku záparu a zahoření. 

Mezi nevýhody varianty řadíme fakt, že:  

- není zaručena bezpečnost podzemní stěny v prováděných až 70m 

hloubkách, což zcela nezaručuje zabránění přenosu hoření;  

- odval Karolína představuje potenciální riziko možného vzniku 

záparu a zahoření, případně i povrchového požáru, vzhledem 

k zalesnění tohoto odvalu a následného poškození lesního 

ekosystému; 

- při odtěžbě se na lokalitě výrazně zvýší prašnost, kterou bude 

nutné eliminovat (zkrápěním cest, přepravou materiálu v zakrytých 

vozech a podobně).  

V tabulce č. 6 jsou uvedeny náklady na monitorování termických procesů 

v rámci třetí varianty sanace. 
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Tabulka 6: Náklady na monitoring termických procesů 3. varianty 

Výkon Náklady v Kč 

Repase 20 ks ocelových sond termického 

monitoringu 

20 ks × 3 000 Kč/ks = 60 000,- 

Pravidelný manuální termický monitoring 120 záměrů kvartálně × 100 Kč/záměr = 

12 000,-/kvartálně = 48 000,-/rok 

Údržba sond, vyhodnocení naměřených 

hodnot, organizace a průběh kontrolních dnů, 

geotechnický dozor 

Souhrnně 40 000,-/rok 

Sledování vývoje termických procesů 

termovizním snímkováním vč. graf. podkladů 

a závěr. zprávy 

165 000,-/rok 

Chemický monitoring 50 000,-/rok 

 

Stejně jako u dvou předchozích metod je třeba počítat s dynamikou 

termických procesů a očekávat změny na zájmových lokalitách, proto je opět 

vhodné zahrnutí rezervy zhruba 10 % z vyčíslených nákladů. Tabulka č. 7 nám 

rozčleňuje náklady na jednorázové a roční provozní.  

 

Tabulka 7: Souhrn nákladů na monitoring 3. varianty vč. rezervy 

Jednorázové náklady v Kč 66 000,- 

Náklady na roční provoz v Kč 333 300,- 

Celkové předpokládané náklady na třetí 

variantu v Kč (za 10 let) 

3 399 000,- 

 

Časová náročnost je u této varianty stejná jako u varianty předchozí, 

tzn. 6 let, maximálně však 10 let. V tabulce č. 8 jsou podrobně rozepsány 

náklady na jednotlivé sanační práce třetí varianty včetně celkové ceny 

s rezervou. 
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Tabulka 8: Náklady na sanační práce 3. varianty vč. rezervy a monitoringu 

Výkon Náklady v mil. Kč 

Vybudování podzemní stěny 320 mil. 

Rozebrání haldy 2 100 mil. 

Sendvičování  1 200 mil. 

Technicko-biologická rekultivace 350 mil. 

Celkem 3 970 mil. 

Rezerva 10 % 397 mil. 

Náklady na monitoring 3,4 mil. 

Celková cena vč. rezervy 4 370,4 mil. 

 

5.4.4 Čtvrtá varianta sanace [2] 

Čtvrtým způsobem, jak s heřmanickým odvalem naložit, je jeho úplné 

rozebrání, které spočívá v celkovém rozebrání komplexu odvalu včetně 

vymístění skládky nebezpečného odpadu.  

Tato možnost má následující výhody:  

- došlo by k definitivnímu vymístění celého komplexu odvalů o 

celkovém objemu deponované hlušiny 19 mil. m3, tzn. takového 

materiálu, který v sobě nese potenciál záparu a zahoření;  

- vymístěním skládky nebezpečného chemického odpadu by došlo 

k eliminaci rizik spojených s její existencí na odvalu karbonských 

hlušin s možným potenciálem zahoření a vzniku značných škod 

na životním prostředí;  

- odpadl by trvalý termický monitoring neodtěžených částí (tedy 

Karolíny a skládky nebezpečných odpadů) po realizaci sanačního 

záměru;  

- modelace terénu do konečné podoby by byla jednodušší; 
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- po ukončení sanace a rekultivace by se výrazně snížila prašnost 

v dané lokalitě, ale i v jejím okolí; 

- uvolnila by se celá plocha (tedy asi o 40 ha větší plocha proti 

částečnému rozebrání) pro využití v souladu s Územním plánem 

Statutárního města Ostrava. 

Čtvrtá varianta úplného rozebrání má oproti variantám předešlým pouze 

dvě nevýhody, a sice:  

- finanční a časovou náročnost; 

- delší období s možnou zvýšenou prašností. 

Způsob realizace 4. varianty je podobný jako u varianty částečného 

rozebrání odvalu – buďto použijeme vzdušnou nebo podzemní stěnu.   

Náklady na monitorování termických procesů v rámci čtvrté varianty jsou 

uvedeny v tabulce č. 9.  

 

Tabulka 9: Náklady na monitoring termických procesů 4. varianty 

Výkon Náklady v Kč 

Repase 20 ks ocelových sond termického 

monitoringu  

20 ks × 3 000Kč/ks = 60 000,-  

Pravidelný manuální termický monitoring 120 záměrů kvartálně × 100 Kč/záměr = 

12 000,-/kvartálně = 48 000,-/rok 

Údržba sond, vyhodnocení naměřených 

hodnot, organizace a průběh kontrolních dnů, 

geotechnický dozor 

Souhrnně 40 000,-/rok 

Sledování vývoje termických procesů 

termovizním snímkováním vč. graf. podkladů 

a závěr. zprávy 

165 000,-/rok 

Chemický monitoring 50 000,-/rok 

 

Jako u každé z předešlých variant i zde počítáme s rezervou 10 % 

z vyčíslených nákladů. Časová náročnost 4. varianty je přibližně 10 let, 
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maximálně však 20 let. Tabulka č. 10 specifikuje náklady jednorázové a roční 

provozní.   

 

Tabulka 10: Souhrn nákladů na monitoring 4. variantu vč. rezervy 

Jednorázové náklady 66 000,- 

Náklady na roční provoz 333 300,- 

Celkové předpokládané náklady na čtvrtou 

variantu v Kč (za 10 let) 

3 399 000,- 

 

V tabulce č. 11 jsou podrobně rozepsány náklady na jednotlivé sanační 

práce s rozdělením na obě varianty sanace včetně vyčíslení ceny celkové. 

 

Tabulka 11a: Náklady na sanační práce 4. varianty A vč. rezervy a monitoringu 

A) Varianta vzdušná stěna 

Výkon Náklady v mil. Kč 

Vybudování vzdušné stěny 400 mil.  

Rozebrání haldy 3 400 mil. 

Vymístění skládky vč. těsnicích vrstev 70 mil. 

Sendvičování 1 200 mil. 

Technicko-biologická rekultivace 480 mil.  

Celkem 5 550 mil. 

10% rezerva 555 mil. 

Náklady na monitoring 3,4 mil. 

Celková cena na 4. variantu A) s rezervou 6 108,4 mil. 
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Tabulka 11b: Náklady na sanační práce 4. varianty B vč. rezervy a monitoringu 

B) Varianta podzemní stěna 

Výkon Náklady v mil. Kč 

Vybudování podzemní stěny 320 mil. 

Rozebrání haldy 3 800 mil. 

Vymístění skládky 70 mil. 

Sendvičování  1 200 mil. 

Technicko-biologická rekultivace 480 mil. 

Celkem 5 870 mil. 

10% rezerva 587 mil. 

Náklady na monitoring 3,4 mil. 

Celková cena na 4. variantu B) s rezervou 6 460,4 mil. 

 

5.4.5 Pátá varianta sanace [2] 

Pátou a zároveň poslední variantou je možnost úplného rozebrání odvalu 

Sendvičovo – kazetovou metodou.  

Tento způsob spočívá v rozebrání celého komplexu odvalu Heřmanice 

včetně vymístění skládky nebezpečného odpadu. Způsob realizace je stejný 

jako u varianty předchozí (včetně použití vzdušné nebo podzemní stěny), avšak 

s tím rozdílem, že ukládání hlušiny by probíhalo do postupně stavěných 

izolovaných kazet, následovalo by jejich sendvičování a posléze technicko-

biologická rekultivace.  

Výhody varianty:  

- došlo by k zamezení průniku kyslíku do odvalu, a tím i k útlumu 

termických procesů a definitivnímu odstranění potenciálního rizika 

vzniku záparu a následného endogenního zahoření; 

- vymístěním skládky nebezpečného chemického odpadu by došlo 

k eliminaci rizik spojených s existencí odpadu na odvalu 
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karbonských hlušin s potenciálem zahoření a vzniku značných 

škod na životním prostředí;   

- odpadlo by trvalé termické monitorování neodtěžených částí (tedy 

Karolína a skládka nebezpečných odpadů) po realizaci sanačního 

záměru; 

- modelace terénu do konečné podoby by byla jednodušší. Také by 

se uvolnila větší plocha (o zhruba 40 ha) k dalšímu využití. 

Nevýhody varianty: 

- finanční náročnost; 

- časová náročnost;  

- delší období s možností zvýšeného výskytu prachu.  

V tabulce č. 12 jsou vyčísleny jednotlivé náklady na monitorování 

termických procesů v rámci páté varianty sanace.  

 

Tabulka 12: Náklady na monitoring termických procesů 5. varianty 

Výkon Náklady v Kč 

Repase 20 ks ocelových sond termického 

monitoringu  

20 ks × 3 000 Kč/ks = 60 000,- jednorázově 

Pravidelný manuální termický monitoring 120 záměrů kvartálně ×100 Kč/záměr = 

12 000,-/kvartálně = 48 000,-/rok 

Údržba sond, vyhodnocení naměřených 

hodnot, organizace a průběh kontrolních dnů, 

geotechnický dozor 

Souhrnně 40 000,- 

Sledování vývoje termických procesů 

termovizuálním snímkováním vč. graf. 

podkladů a závěr. zprávy 

165 000,-/rok 

Chemický monitoring 50 000,-/rok 
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Počítáme opět s 10% rezervou počítanou z částky vyčíslených nákladů. 

Časová náročnost je stejná jako u 4. varianty, tedy 10 let, maximálně 20 let. 

Tabulka č. 13 rozčleňuje náklady na jednorázové a náklady na roční provoz.  

 

Tabulka 13: Souhrn nákladů na monitoring 5. varianty vč. rezervy 

Jednorázové náklady 66 000,- 

Náklady na roční provoz 333 300,- 

Celkové předpokládané náklady na čtvrtou 

variantu v Kč (za 10 let) 

3 399 000,- 

    

V tabulce č. 14 jsou uvedeny náklady na jednotlivé sanační práce 

s rozdělením na obě varianty sanace včetně vyčíslení nákladů celkových.  

 

Tabulka 14a: Náklady na sanační práce 5. varianty A vč. rezervy a monitoringu 

A) Varianta vzdušná stěna 

Výkon Náklady v mil. Kč 

Vybudování vzdušné stěny 400 mil.  

Rozebrání, ochlazení a sendvičování 

haldoviny 

15 200 mil. 

Vymístění skládky vč. těsnicích vrstev 70 mil. 

Technicko-biologická rekultivace 480 mil. 

Celkem 16 150 mil. 

10% rezerva 1 615 mil. 

Náklady na monitoring 3,4 mil. 

Celková cena na 5. variantu A) s rezervou 17 768,4 mil. 
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Tabulka 14b: Náklady na sanační práce 5. varianty B vč. rezervy a monitoringu 

B) Varianta podzemní stěna 

Výkon Náklady v mil. Kč 

Vybudování podzemní stěny a její likvidace 330 mil. 

Rozebrání, ochlazení a sendvičování 

haldoviny 

15 200 mil. 

Vymístění skládky 70 mil. 

Technicko-biologická rekultivace 480 mil. 

Celkem 16 080 mil. 

10% rezerva 1 608 mil. 

Náklady na monitoring 3,4 mil. 

Celková cena na 5. variantu B) vč. rezervy 17 691,4 mil. 
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6 Závěr  

V rámci přijetí opatření k nápravám škod na odvalu Heřmanice bylo 

vybráno pět variant sanace.  

V tabulce č. 15 je sepsán stav celkových vypočítaných nákladů včetně 

zahrnutí 10% rezervy na jednotlivé varianty sanace.  

 

Tabulka 15: Přehled celkových nákladů jednotlivých variant sanace 

Číslo 

varianty 

Název varianty Celkové náklady v mil. Kč 

1 Nulová varianta 14, 9 mil.  

2 Částečné rozebrání vzdušnou stěnou 4,1 mil. 

3 Částečné rozebrání podzemní stěnou 4 370,4 mil. 

4A Úplné rozebrání vzdušnou stěnou 6 108,1 mil. 

4B Úplné rozebrání podzemní stěnou 6 460,4 mil. 

5A Úplné rozebrání Sendvičovo-kazetovou 

metodou (vzdušná stěna) 

17 768,4 mil. 

5B Úplné rozebrání Sendvičovo-kazetovou 

metodou (podzemní stěna) 

17 691,4 mil. 

 

Varianta 1., 2. a 3. definitivně nevyřeší prašnost a únik škodlivin 

z hořícího odvalu. Tyto varianty se jeví jako nedostatečné. U 5. varianty bychom 

museli vynaložit značné finanční náklady oproti variantě 4. 

Jako nevýhodnější se jeví varianta č. 4 A - úplné vymístění se výdušnou 

stěnou, které spočívá v celkovém rozebrání komplexu odvalu včetně vymístění 

skládky nebezpečného odpadu. Po redeponii odvalu nebudou vznikat do 

budoucna další trvalé náklady na udržování sítě termodynamických sond, dále 

trvalé náklady na provádění termodynamického monitoringu a termovizního 

snímkování, náklady na sanační zásahy v termicky postižených plochách a 

šíření endogenních procesů.  
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Navíc při této variantě se může využít prohořelá haldovina jako stavební 

materiál na stavbu účelových komunikací. Z prodeje tohoto materiálu by vznikly 

tržby, které by snížily ekonomickou náročnost této varianty.  

Dalším přínosem této varianty je úplná likvidace skládky nebezpečného 

odpadu, kterou varianty č. 1, 2 a 3 neřeší.  

Redeponií odvalu by se navždy vyřešila prašnost a případná další 

kontaminace okolí.  

Dalším nezanedbatelným důvodem pro tuto variantu je uvolnění celé 

plochy pro využití v souladu s Územním plánem Statutárního města Ostrava.  
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