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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá sanací a rekultivací oblasti Heřmanické haldy. Cílem je 

popsání jednotlivého typu sanace, zhodnocení termické aktivity a biologického průzkumu 

daného území. Důvodem sanace je zajištění termických procesů, odtěžení hlušiny a 

následná rekultivace haldy. Rekultivační práce umožňují odstranění škod a navrácení 

života krajině.  

 

Klíčová slova: sanace, rekultivace, odval, termická aktivita, hlušina, halda,  

 

 

Sumarry 

This thesis deals with the remediation and reclamation Heřmaničky heap. The aim is 

to describe a single type of rehabilitation, evaluation of thermal activity and biological 

survey of the territory. This is to ensure the rehabilitation of thermal processes, excavation 

and subsequent reclamation of the tailings heap. Reclamation work repairing the damage 

and enable restoration of the landscape of life. 

 

Key words: rehabilitation, reclamation, heap, thermal activity, tailings, heap,  
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1. ÚVOD 

 

Odvaly jsou nedílnou součástí naší krajiny. Lidským okem jsou vnímány jako 

negativní prvek, který vystupuje nad okolní terén. Odvaly na Ostravsku vznikaly již mnoho 

let a to především ukládáním hlušiny z těžby černého uhlí. Tyto antropogenní prvky jsou 

převážně vytvářeny lidskou činností. Člověk krajinu buduje pro své účely, těžbou, 

průmyslem a jinými činnostmi. Pomocí těchto aktivit může krajinu zkulturnit, ale bohužel 

také zdevastovat. Domnívám se, že hlavním problémem v minulých letech bylo, 

že na odvaly byly ukládány materiály různého složení a charakteru. Od již zmíněné hlušiny 

po odpady z průmyslu, komunální odpady až po odpady neznámého původu.  

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala odvalem v Heřmanicích, který je majetkem 

společnosti DIAMO s.p., o.z. Odra. Tento odval se vyznačuje rozsáhlou rozlohou, ale 

především svoji termickou aktivitou. Co se týká vlivů na životní prostředí, jsou právě tyto 

hořící odvaly prvotním zájmem pro lidskou společnost.  

Hlavním úkolem, kterým jsem se v této práci zabývala, bylo nastudování a popsání 

lokality zájmového území a popsání sanace, která byla firmou DIAMO s.p., o.z. Odra 

použita. Cílem sanace je odstranění environmentální zátěže, která představuje velké 

nebezpečí, jak pro krajinu, tak také pro obyvatelstvo žijící v bezprostřední blízkosti. 

Způsob sanace, který byl v případě odvalu v Heřmanicích použit, je odlišný podle oblasti. 

Heřmanický odval je komplex, který je rozdělen na východní, střední a západní část 

a sanace probíhá odlišně v každé této části.  

Myslím si, že člověk by se měl snažit krajinu chránit a právě vhodně zvolená sanace 

a následná rekultivace je tím správným krokem, jak krajině pomoci se navrátit do stavu, 

který je pro ni přijatelný.   
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2. POPIS DANÉ LOKALITY 

 

Popisovaná oblast se nachází v severovýchodní části města Ostravy. Heřmanice (obr. 

č. 1) se rozprostírají na levém břehu řeky Stružky v oblasti Ostravské pahorkatiny a jsou 

jednou z městských částí Slezské Ostravy. Heřmanice sousedí s ostatními městskými 

částmi, jako jsou Slezská Ostrava, Antošovice, Koblov, Muglinov, Kunčice, Kunčičky 

a Hrušov. Na jižní část Heřmanic se napojují městské části Michálkovice a Slezská Ostrava. 

(www.turistika.cz). 

 

 

 

      Obrázek 1: Mapa území (Zdroj: gisova.ostrava.cz) 

 

2.1 Studovaná oblast - odval Heřmanice a její části 

 

Odval Heřmanice patří mezi staré environmentální zátěže. Pod pojmem 

environmentální zátěž spadají nejen haldy, ale také odkaliště, staré skládky odpadů 

a mnoho dalších (Rusko, 2007). 

Heřmanický odval (viz obr. č. 2) znázorňuje komplex všech odvalů daného území, 

které jsou vymezeny trasou Ostrava – Bohumín, Heřmanickým rybníkem, Dolem Ida 

http://www.turistika.cz/mista/ostrava-hermanice
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a Dolem Heřmanice. Na jihu hraničí s areálem dolu Heřmanice, věznicí a chemickou 

společností. Odval byl založen na říční terase, kdy část odvalu se rozprostírá na území 

bývalého Hrušovského rybníka. Na ploše odvalu se kdysi nacházelo odkaliště Heřmanice, 

které vytvářelo 3 nádrže. V tělese odvalu se ještě nyní nachází zabezpečená a již uzavřená 

skládka nebezpečných odpadů, která ale není majetkem firmy Diamo. Jelikož je ale 

popisovaná oblast velmi členitá, rozlehlá a málo přehledná, reliéf se neustále mění příčinou 

rozebírání odvalu (Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě 

DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

 

Obrázek 2: Odval Heřmanice (Zdroj: Analýza rizik odvalů zasažených endogenním 

hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra) 

 

 

Odval Heřmanice, zájmová oblast (viz obr. č. 3) patří mezi největší odvalový 

komplex Ostravska, vytvářen především působením hornické činnosti. Je tvořen ukládáním 

karbonské hlušiny z dnes již uzavřených dolů, tak také z množství stavebního, 
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komunálního a jiného průmyslového odpadu. Celkově se jedná o komplex, který je tvořen 

čistě lidskou činností navzájem propojených a navazujících navážkových struktur, které 

přesahují okolní terén. Z historického hlediska se jednalo původně o dva samostatné celky, 

které byly ale vlivem rekultivace po roce 1976 sjednocený v jeden komplex. Jedním 

celkem byl odval Karolina nacházející se severně od bývalého dolu Ida (později Rudý říjen 

1 – výdušná jáma), druhým byl odval Svododa rozprostírající se severně od dolu 

Heřmanice (dříve Důl Stalin, Rudý říjen 2), jehož součástí byly i tzv. autoodval a provozní 

odval. Průměrná výška odvalu je 20 až 30 m. Západní část je rekultivovaná a části, které 

byly postiženy termickým procesem, jsou postupně ozeleněny přirozenou sukcesí. 

Termicky aktivní oblasti se nacházejí především ve východní a střední části komplexu 

(slon.diamo.cz). 

Stavba odkalovací nádrže byla zahájena kolem roku 1970. Její hráze jsou v podstatě 

pokračováním autoodvalu. V roce 1973 bylo odstartováno strhávání kužele odvalu 

Karolina. Hlušina z tohoto odvalu byla přemisťována na severní a západní část od odvalu 

a  průběžně tak zaplňovala Hrušovský rybník. V roce 1976 bylo uskutečněno propojení 

všech částí odvalu. Tímto propojením se uskutečnil komplex dnešní podoby Heřmanického 

odvalu, výjimkou je provozní odval. V letech 1978 až 1984 byly postaveny hráze 

odkalovacích nádrží K2 – K3. Po roce 1985 se odvalové hospodářství uskutečňovalo pouze 

na severovýchodní části provozního odvalu a to až do doby ukončení Dolu Heřmanice 

v roce 1990, kdy došlo k zarovnání do tvaru plošného odvalu a ve východní oblasti 

mírným svahem, který navazoval na Heřmanický rybník (Obr.č.4), (Analýza rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 
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Obrázek 3: Zájmová oblast (Zdroj: Analýza rizik odvalů zasažených endogenním 

hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra) 
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Obrázek 4: Heřmanický rybník (Foto autor: Jaworková, 2012) 

 

2.1.1 Odkaliště Heřmanice – nádrže ČOV koksovny Svoboda 

Odkaliště bylo tvořeno třemi nádržemi. Nádrž K-1, K-2 a K-3. Tyto nádrže byly 

postavy pro hospodářský účel.  

Plocha jednotlivých nádrží: 

K-1  4,9 ha 

 

K-2  5,2 ha 

 

K-3  1 ha 

Hráze dosahovaly výšky 30 m a byly tvořeny haldovinou (Analýza rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

Nádrže K-1 a K-2 byly nejprve zásobovány plavenými uhelnými kaly, až poté na 

tyto kaly byly ukládány fenol-čpavkové vody. Škodlivé látky se sorbovaly na organickou 

hmotu kalů. Stavbu prováděl podnik OKD Rekultivace a.s. Havířov. Odkalovací nádrž K-1 

měla funkci ukládání neflotovaných kalů, tj. odpadních vod z úpravny uhlí. Odkaliště K-2 

a K-3 byly vystavěny v letech 1978 a 1984. Jejich funkcí byla úpravna odpadních vod 

Koksovny Svoboda. V oblasti, kde byly nádrže vystavěny, byla provedena orniční a také 

poloorniční skrývka do vrstvy asi 50 cm a na tento již upravený terén byla položena cca 
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2 m mocná vrstva haldoviny. Na tuto haldovinu byly naplavovány kaly. Nádrže K-1 a K-2 

sloužily pro nepřetržitý provoz, nádrž K-3 sloužila jako rezerva a nebyla nikdy použita. 

Zkušební provoz napouštění ČOV byl odstartován 16.10.1972. Úplný provoz byl zahájen 

13.4.1973. Kvalita vody z ČOV se rapidně zlepšila v letech 1980-1982 příčinou změny 

technologie úpravy uhlí v koksovně Svoboda a tím produktivnějšímu odbourávání fenolů. 

Tento jev se významně projevil s osidlováním vodních živočichů v dočišťovacích 

rybnících. V roce 1988 se kvalita vody významně zhoršila a to příčinou vypouštění fenol-

čpavkových vod, které obsahovaly vysoký obsah čpavku. Důvodem tohoto zhoršení byla 

výstavba nového bloku koksárenské technologie a odstavení ČOV Stachanov. Tímto 

se  všechny odpadní vody z koksovny Svoboda vypouštěly do ČOV Heřmanice. Tento 

faktor způsobil vysoký úhyn vodních živočichů. Stav se ještě zhoršil v letech 1994 až 1996. 

V těchto letech byla omezena činnost úpravny uhlí Dolu Odra, tudíž do první nádrže K-1 

byly vypouštěny pouze fenol-čpavkové vody. V této době byla druhá nádrž K-2 

odtěžovaná. Kromě fenol-čpavkových vod obsahovala ČOV Heřmanice také odpady, 

především ropné produkty z Chemopetrolu a Ostrama. Doprava tohoto menšího množství 

odpadů byla zajištěna cisternami. Od 1.7.1997 je ČOV Heřmanice mimo chod a kaly 

z nádrží K-1 a K-2 jsou odtěženy (Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením 

ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

2.1.2 Skládka MCHZ závod Dukla Hrušov 

Jedná se o oblast, která hraničí se západním okrajem odvalu a napojuje se na S až SV 

okraj závodu MCHZ Dukla-Hrušov. Tento závod v minulosti skládku využíval pro 

odkládání odpadů z chemické výroby, především na výrobu sloučenin barya. Na území 

byly umisťovány filtrační kaly pocházející z výroben sloučenin barya, tj. z loužírny BaS 

a  tzv. černého kalu z rozkladu BaS kyselinou solnou. Odstranění rozpuštěných barnatých 

solí se realizovala přidáním skalice zelené. Toto přidávání se uskutečňovalo ukládáním 

na  povrch. V roce 1989 byly realizovány průzkumné vrty na území železniční trati 

Ostrava-Bohumín. Tímto průzkumem bylo zjištěno přítomnost odvalové hlušiny, 

stavebního odpadu a černého kalu s rezavě a bíle zbarveným vysráženým síranem 

barnatým. Sanace těchto kalů se uskutečňovala způsobem uložení skalice zelené 

na  skládku a až na ni se ukládaly kaly. Reakcí barnatých kalů se skalicí docházelo 
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ke  změně toxického vodorozpustného barya na nerozpustný netoxický síran barnatý. 

Jelikož byl ale odpad ukládán na skládku nestejnoměrně, docházelo ke kontaminaci vod 

do  horninového prostředí (Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve 

správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

2.1.3 Uzavřená skládka nebezpečného odpadu 

Skládka sloužila pro ukládání dále nevyužitelných odpadů, které vznikaly činností 

technologie výroby koksu a chemických produktů koksovny. Během činnosti skládky zde 

bylo ukládáno množství odpadních kyselých dehtů, kontaminovaných zemin a také zde 

byly uloženy ostatní kaly z koksoven. Zahájení provozu skládky bylo v roce 1991 

a  ukončení roku 1998. Vyjádření k uzavření skládky chemických odpadů vydal Magistrát 

města Ostravy, oddělení životního prostředí roku 2003 (Analýza rizik odvalů zasažených 

endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

2.2 Geologické poměry území 

Na území Ostravska se scházejí dvě odlišné geologické jednotky, Český masiv 

a sedimentární výplň karpatské předhlubně, které je tvořeno sedimenty miocénu. 

Předkvartérní podloží je především tvořeno sedimenty svrchního (uhlonosného) karbonu. 

Karbon je součástí Hornoslezské pánve (Weissmannová, 2004). 

Většina okresu se tedy nachází v karpatské předhlubni. Tato předhlubeň začala 

vznikat ve spodním miocénu činností tektonických pohybů starší mladoštýrské fáze 

alpínského vrásnění. Touto činností došlo k ohybu a následnému poklesu fundamentu 

Českého masivu a k podstatnému rozšíření moře do Ostravské pánve, Oderské brány 

a  okraje Nízkého Jeseníku (Weissmannová, 2004). 

Kvartér oblasti je zastoupen především fluviálními, glacifluviálními a glacigenními 

sedimenty, které pocházejí z doby sálského zalednění. Největší reprezentaci mají 

pleistocénní glacifluviální písky a písčité štěrky. V nadloží, vyskytující se mimo koryta 

recentních toků se vyskytuje vrstva sprašových hlín, které jsou pleistocénního stáří 

(Chlupáč, 2002). 
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Místně jsou vyvinuty holocénní deluviální převážně hlinité sedimenty. Samotná 

lokalita je  představována fluviální sedimentací řeky Odry. Tato řeka vytvořila pomocí 

sedimentů štěrkovou terasu. Na tuto terasu nasedají povodňové hlíny a antropogenní 

sedimenty, které jsou tvořeny haldami odvalů. Jsou tvořeny především hlušinou, 

pocházející z uhelných dolů a navážkami ze skládek odpadů. Jedná se hlavně o hlušinu, 

která je tvořena jílovci a prachovci šedočerné barvy a také zbytky černého uhlí. Přítomnost 

jílovců a prachovců je stálé. Okolí mimo danou lokalitu je postiženo různým stupněm důlní 

činnosti a vznikly tak poklesové kotliny. Morfologie oblasti je ovlivněné mnoho 

geologickými a technologickými faktory. Nejsvrchnější částí kvartérní sedimentace 

je uměle vytvořené patro, které je tvořeno na zájmové lokalitě uloženinami důlních odvalů. 

Z těchto důlních odvalů vznikl i zájmový odval Heřmanice (Analýza rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

2.3 Hydrogeologické poměry území 

Studovaná lokalita se člení z hlediska hydrogeologické rajonizace do rajónu 

15 Kvartérní sedimenty v povodí Odry, subrajónu 151 Fluviální a glacigenní sedimenty 

v povodí Odry. Celá oblast se člení na tři hydrogeologické celky. Zkoumaná část 

se rozprostírá v celku C, který leží jižně od řeky Odry. Vytváří je převážně glaciální 

sedimenty sálského zalednění, fluviální štěrkopísky a povodňové hlíny údolních niv řeky 

Odry. Samotná oblast má prostředí s nevýraznou hydrologickou funkcí vytvářenou 

antropogenními složkami jako jsou haldy, skládky apod. Kvalita podzemní vody pro 

využívání k zásobování pitné vody je málo vhodná až nevhodná, je to voda třetí kategorie 

(Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

2.4 Geomorfologické poměry území 

Z geomorfologického hlediska převážná část studovaného území leží v celku 

Ostravská pánev. Tato pánev je součástí podsoustavy severní Vněkarpatské sníženiny. 

Má rovinný až pahorkatinný terén a osy Ostravské pánve vytváří rozsáhlá Oderská 

a Ostravská niva. Mezi Ostravskou a Oderskou nivou se rozprostírá okres zvaný 

Novobělská rovina na glaciálních a fluviálních štěrkopíscích, které jsou pokryty 
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spraškovými horninami. Charakteristickým rysem celé Ostravské pánve je četný výskyt 

antropogenních tvarů různého původu a velikosti (Weissmannová, 2004). 

Hlavním procesem, který modeloval geomorfologický vzhled studované oblasti, byla 

fluviální činnost povrchových toků, především činnosti řeky Odry. V poslední době měla 

velmi negativní význam také antropogenní činnost. Hlavně činnost důlní, která vedla 

ke vzniku poklesových kotlin, tak také činnost sedimentační, kdy díky ní se vytvořily důlní 

odvaly a jiné útvary. Průměrná nadmořská výška oblasti se pohybuje v rozmezí 200-300 m 

(Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

Geomorfologické členění podle J. Demka (1987) 

                   Provincie: Západní Karpaty 

                             Subprovincie: VIII Vněkarpatská sníženina 

                                        Oblast: Severní Vněkarpatská sníženina 

                                                  Celek: Moravská brána 

                                                                    Podcelek: Ostravská pánev 

                                                                   Okrsek: VIIIB-1-b  Ostravská niva 

 

 

 

2.5 Klimatologické poměry území 

Popisovaná oblast se podle klimatologického členění Quitta (1971) vyskytuje 

v mírné teplé oblasti MT 10, která je charakterizována dlouhým, teplým a mírně suchým 

létem. Tato oblast je vyznačena v mapě klimatických poměrů (Obr.č.5). Zima je velmi 

suchá a má krátké trvání sněhové pokrývky. Podle meteorologických dat Českého 

hydrometeorologického ústavu vyplývá, že průměrná doba slunečního svitu je okolo 

1594,2 hodin za rok, průměrná roční teplota vzduchu činí 8,4 °C a průměrné roční 

srážkové úhrny dosahují hodnot 700 mm za rok (Weissmannová, 2004). 
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Obrázek 5: Mapa klimatických poměrů (Zdroj: http://janpivec.wz.cz/pivec/002.jpg) 

 

 

 

Tabulka 1: Charakteristika klimatické oblasti MT 10 dle Quitta (1971) 

MT 10 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dní s teplotou alespoň 10 °C 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Průměrná teplota v lednu -2 - -3 

Průměrná teplota v dubnu 7-8 

Průměrná teplota v červenci 17-18 

Průměrná teplota v říjnu 7-8 

Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm 90-100 

http://janpivec.wz.cz/pivec/002.jpg
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letní den t max ³ 25 °C 

mrazový den t min £ -0,1 °C 

ledový den t max ³ -0,1 °C 

vegetační období měsíce IV – IX 

zimní období měsíce X – III 

jasný den Nd £ 2/10 

zamračený den Nd £ 8/10 

Nd:průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy), (www.obecstribrnice.cz). 

 

2.6 Biologický průzkum 

Heřmanický odval byl původně založen na říční terase a navazuje na tzv. 

Heřmanický stav, který je začleněn do soustavy chráněných území NATURA 2000. 

Je jednak Evropsky významná lokalita Heřmanického rybníku a také podstatnou součástí 

Ptačí oblasti Heřmanického stavu – Odra – Poolší (Obr.č.6). Celková rozloha odvalu činí 

130,2 ha. Do biologického průzkumu nebyla zahrnuta oblast Heřmanického stavu, jelikož 

ke zkoumané oblasti nemá přímý vztah a život rostlin a živočichů je rozdílný (Analýza 

rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

Pokračování tabulky 1  

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 

Srážkový úhrn v zimním období 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet dní jasných 120-150 

Počet dní zatažených 40-50 
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         Obrázek 6: Heřmanický stav-Odra-Poolší (Foto autor: Jaworková, 2012) 

  

 

2.6.1 Flora  

I když je oblast velmi plošně rozsáhlá, nebyl zde zaznamenán vysoký počet taxonů. 

Většina druhů se vztahuje k okrajům a širšímu území oblasti z důvodu stále probíhajícího 

endogenního hoření. Přímo na lokalitách tohoto endogenního působení byla druhová 

pestrost mnohem nižší. Je zde především výskyt náletových dřevin, hlavně břízy bělokoré 

(Betula pendula), ale vlivem výstupu spalin hoření tyto dřeviny odumírají. Z ostatních 

rostlin byly zaznamenány druhy, které jsou typické pro oblasti vytvořené člověkem např. 

divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) nebo jestřábník chlupáček (Hieracium 

pilosella). Ovšem i v tomto případě bylo často poukázáno na odumírání rostlin. Přímo 

v lokalitách výstupu plynů lze najít pouze výskyt mechorostů např. rokyt cypřišovitý 

(Hypnum cupressiforme), porostnice mnohotvará (Marchantia polymorpha) a baňatka 

obecná (Brachythecium rutabulum). Na území odvalu nebyl popsán žádný rostlinný druh, 

který by patřil mezi zvláště chráněné druhy rostlin podle Vyhlášky 395/1992 Sb. v platném 

znění (vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), (Analýza rizik odvalů zasažených 

endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 
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2.6.2 Fauna 

I u fauny je nutné podotknout, že většina druhů, které byly v tomto území 

zaznamenány, se vyskytují na okrajích lokalit a v širším území endogenního hoření. Je také 

nutné zdůraznit, že do výčtu druhu ptactva byly zahrnuty i druhy, které nad územím pouze 

přelétávají a nemají tak k dané lokalitě přímý vztah. Přímo na lokalitách hoření byly 

popsány zejména zástupci hmyzu, jako jsou motýli, brouci a další. Většina živočichů tuto 

lokalitu využívají také ke krátkodobému odpočinku nebo pro lov potravy. Jelikož je 

v oblasti velmi chudá flora, proto potravní nabídka je velmi nízká. Z tohoto důvodu je 

výskyt hmyzu velmi sporadický. Častější byl pouze výskyt ruměnice pospolné 

(Pyrrhocoris apterus) (Obr.č.7) a mravenců. Pochopitelně se tyto skutečnosti, jako je malá 

potravní nabídka a nepravidelný výskyt nižších druhů odrazil i v přítomnosti vyšších druhů. 

Z obratlovců byl častější výskyt pouze u ještěrky obecné (Lacerta agilis)(obr.č.8), která se 

ale také vyskytovala spíše na okrajích lokalit. Ostatní druhy využívají lokalitu endogenního 

hoření a její okraje pouze k přesunu – migraci (Analýza rizik odvalů zasažených 

endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

 

Obrázek 7: ruměníce pospolná (Pyrrhocoris apterus) (Zdroj: 

zoo.wendys.cz/foto/f218.jpg) 

http://zoo.wendys.cz/foto/f218.jpg
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Obrázek 8: ještěrka obecná (Lacerta agilis) (Zdroj: petr-balej.wz.cz/reptilia-plazi.htm) 

 

Zvláště chráněné druhy živočichů (dle jen ZCHDŽ) 

Druhy s předpokládanou vazbou na lokalitu 

Ze zástupců ptactva se vyskytuje pouze slavík obecný (Luscinia megarhynchos). S vyšší 

pravděpodobností také hnízdění ťuhýka obecného (Lanius collurio) a žluvy hajní (Oriolus 

oriolus). Z ostatních ZCHDŽ lze zaznamenat také výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis) a 

rosničky zelené (Hyla arborea) (Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve 

správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

Druhy bez výraznější vazby na lokalitu 

Do této skupiny můžeme umístit většinu druhů ptactva. Z ostatních druhů jsou 

to pravděpodobně pouze druhy, které tuto oblast využívají převážně k migraci. Mezi tyto 

druhy lze zařadit živočichy jako je skokan zelený (Pelophylax esculentus), užovka 

obojková (Natrix natrix) nebo otakárek fenyklový (Papilio machaon), (Analýza rizik 

odvalů zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

Závěrem biologického průzkumu, který byl zpracován pro Analýzu rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením lze říci, že v dnešní době se na odvalu vyskytují druhy 

rostlin a živočichů, které jsou běžné v rámci regionu i celé ČR. Na lokalitách endogenního 
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hoření je biodiverzira velmi nízká a málo produktivní, nemá to ale výrazný vliv na okolní 

biotu. I když vlivem endogenního působení může docházet k odumírání jedinců, neohrozí 

to populaci druhů. Co se týká případného posunu lokalit endogenního hoření, opět to nemá 

negativní vliv na populaci. Lze předpokládat, že odstranění lokalit s působením 

endogenního hoření by mělo pozitivní vliv na celkovou biotu, včetně zvláště chráněných 

druhů (Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. 

Odra). 
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3. TERMICKÁ AKTIVITA 

 

Termická aktivita patří mezi nejrizikovější faktor na této lokalitě.  Tyto procesy zde 

probíhají již mnoho let s různě vysokou intenzitou. Vznik požáru na odvalu je spjat 

s přítomností odvalové hlušiny, tj. obsahem síry (sulfidů), spalitelných látek (uhelné složky) 

a také množstvím kyslíku v půdním vzduchu. Příčinou termických procesů se zvyšuje 

teplota přípovrchových vrstev. Vlivem zvýšení teplot dochází k poškození až likvidaci 

vegetace na již zrekultivované oblasti a lesních plochách. Hlavním rizikem je vznik 

povrchového požáru, který může způsobit ohrožení zdraví osob a všech složek životního 

prostředí. Dalším problémem pro lidské zdraví je obsah polétavého prachu v ovzduší, který 

se může rozšiřovat i na velké vzdálenosti od samotného ohniska. V oblastech odvalu, které 

jsou prohořelé, může dojít k propadům, tudíž k ohrožení lidského života, ohrožení techniky 

i stability celkového odvalu. Dalším rizikem je zasažení již zabezpečené skládky 

nebezpečného odpadu, který se vyskytuje na autoodvalu mezi odvaly Karolina a Svoboda. 

Ohrožuje tak narušení těsnosti a stability, toxické látky by tak byly uvolňovány 

do horninového prostředí i podzemních vod, popřípadě i vod povrchových. Produkty 

hoření by ohrozily zdraví osob nejen na samotném odvalu, ale také v jeho blízkosti vlivem 

proudění vzduchu (Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě 

DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

Podle provedeného průzkumu bylo zjištěno, že mezi termicky aktivní oblasti patří 

bývalé odvaly Svoboda a Provozní odval. V průběhu let bylo zaznamenáno, že docházelo 

k termické aktivitě jak v hloubkovém, tak v plošném rozměru. Prokazatelně lze říci, 

že v odvalu probíhá intenzivní podzemní požár, který negativně ovlivňuje i samotný 

povrch odvalu. Především se jedná o JV oblast. Přirozený rozvoj termické aktivity 

je na území ovlivňován zásahy lidské činnosti do terénu a to i samotným rozebíráním 

odvalu. Vlivem těchto zásahů dochází ke zvýšenému přístupu kyslíku do odvalu a tím 

se rychlost termické aktivity zvyšuje. Odtěžením termického materiálu pomáhá k poklesu 

endogenního hoření (slon.diamo.cz). 

V oblastech, které jsou termicky aktivní, dochází k samovznícení materiálu 

uloženého na odvalu. Mezi hlavní podmínky vzniku samovznícení patří přítomnost 

http://slon.diamo.cz/hpvt/2010/veda/V_04.pdf
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hořlavého materiálu, dostatek kyslíku, zdroj tepla, množství uloženého materiálu, velikost 

plochy, na které je materiál uložen a také doba ukládání (www.arcadisgt.cz). 

 

3.1 Přípravné práce 

Cílem těchto prací bylo definování studovaného území tak, aby uskutečňovaným 

průzkumem byly zajištěny plochy odvalu, na kterých probíhající procesy mají negativní 

vliv na životní prostředí, vliv na škodách na majetku a ohrožení zdraví osob (Analýza rizik 

odvalů zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

Zkoumání bylo specializováno na dosavadní výzkum, který se týká složení haldy 

a to jak původního materiálu, tak také materiálu prohořelého. Zkoumání se zabývá také 

studiem podloží haldy. Byly zaměřeny na práce tykající se ploch postižených endogenním 

hořením a závěrům termometrických a plynometrických měření (Analýza rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

3.2 Průzkumné práce  

Průzkumné a monitorovací práce se na studovaném území odvalu konají už řadu let 

a zabývalo se jimi již mnoho autorů. Především se jednalo o průzkumné práce souvislé 

s termickými činnostmi na odvalu, tj. o termometrický a plynometrický monitoring, který 

je doplněn o termovizní snímkování. Dále se tyto práce soustřeďovaly na studium 

horninového prostředí na odvalu, studiem znečištění vod apod. Na území Heřmanického 

odvalu bylo uskutečňováno mnoho nezávislých etap termického monitoringu. Tento 

monitoring, byl poprvé zaznamenán roku 1990 a pokračoval v různých etapách, až do roku 

2004. Podle dostupných materiálu lze vyvodit, že tato měření nebyla realizována 

systematicky. Náhodná měření byla uskutečňována na základě nově zjištěných ohnisek 

a také, zdali na tato měření byly uvolněny finanční zdroje. Z tohoto důvodu nelze 

objektivně posoudit vyvinutí termické aktivity studované oblasti v letech před rokem 2004. 

Podle materiálů lze ale posoudit, že od roku 1990 se termická aktivita na odvalu Svoboda 

dost stupňovala a to až tak, že zasáhla celý kužel odvalu, jižní a jihovýchodní část až přes 

příjezdovou komunikaci (Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě 

DIAMO,s.p., o.z. Odra). 
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První sanace na odvalu byly uskutečněny v řezu komunikace, která se napojovala 

na jižní terasu provozního odvalu. Terasa se průběžně převrstvovala různými druhy 

netečného materiálu, který zasahoval do výšky několika metrů. Ovšem účinek této sanace 

byl nulový. V roce 1999 sanační práce pokračovaly na ochranu plynovodu, který byl 

uložen v karbonském podloží terasy provozního odvalu. Tato sanační práce představovala 

způsob injektážní stěny, která zamezila postup požáru směrem na jižní část území. Tato 

injektážní stěna v letech 2004-2005 pokračovala jižním směrem studované oblasti, s cílem 

zabránit termické procesy do tělesa kolejiště železniční vlečky. Co se týká požáru, lze 

na odvalu stanovit rizikové oblasti a to i bez ohledu na to, že v průběhu let byly měněny 

transportní trasy, prostředky a také původní teze této činnosti, respektive byly na odval 

ukládány různé druhy hlušiny o různém objemu (Analýza rizik odvalů zasažených 

endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

Do terénních průzkumných prací zapadá průzkum endogenních procesů, které 

spočívali v obnově a revizi stávajících sond, v letecké termometrii a termometrických 

měření. Obnova a revize spočívala k jejich nalezení a zpřístupnění odstraněním vegetace 

kolem ústí sondy. Nalezení sond bylo uskutečněno pomocí GPS a podle zjištěných 

souřadnic a po přepočtu byly zakresleny do mapy termometrických sond. Celkem bylo 

nalezeno 58 starých sond. Tyto staré sondy byly doplněny 12 novými sondami. Sondy byly 

zajištěny firmou DRILLING TRADE, s.r.o. v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb. 

o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů (Analýza rizik odvalů zasažených 

endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

3.2.1 Vrtné práce 

Průzkumné vrty (Obr.č.9 ) byly realizovány jako trvalé a sahaly až do podloží, pokud 

tomu nezabránila vysoká teplota odvalu, tj. ve fluviálních písčitohlinitých sedimentech 

vyššího nivního stupně řeky Odry. Vrty byly označeny HR1 až HR12 a sahají do hloubky 

cca 2,2-64m. Výstroj vrtů se skládá z ocelové zárubnice z části osazenými perforovanými 

úseky. Průměr zárubnice činí 63 mm a tloušťka stěny je 3,6 mm (Analýza rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 
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Obrázek 9: Průzkumné vrty (Zdroj: Analýza rizik odvalů zasažených endogenním 

hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra) 

 

 

3.2.3 Geologické práce  

Prozkoumání bylo uskutečňováno pomocí prvotní geologické dokumentace 

skládající se z popisu vrtného jádra, měření teploty ve vrtu a odběru vzorků vrtného jádra. 

Geologické práce také posuzovaly vývoj teploty v jednotlivých vrtech a registrovali 

prohořelou a neprohořelou haldovinu v odvalu. Po posouzení všech těchto prací byly 

sestrojeny konečné výstroje vrtů. Geologický profil se skládá z uměle utvořeného 

strukturního patra a geologického podloží kvartérní fluviální sedimentace. Strukturní patro 

se výhradně skládá z uloženin důlních odvalů. Jedná se o hlušinu, která se skládá z jílovců 

a prachovců šedočerného zbarvení a černého uhlí. Zastoupení je poměrně stejné a zbytky 

uhlí jsou rozprostřeny v jednotlivých polohách. Zbytky černého uhlí byly identifikovány 

pouze v některých vrtech HRM 1, HRM 2, HRM 3, HRM 4, HRM 8 (Analýza rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 
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Tabulka 2: Souřadnice realizovaných vrtů 

vrt Y X Z 

HRM 1 468041.2 1098288.862 250.132 

HRM 2 468013.199 1098328.989 249.9 

HRM 3 467978.62 1098341.68 249.682 

HRM 4 467853.531 1098231.266 267.129 

HRM 5 467385.319 1098305.087 210.847 

HRM 6 467415.022 1098313.152 211.283 

HRM 7 467831.716 1098194.774 265.91 

HRM 8 467555.715 1098274.359 233.537 

HRM 9 467572.024 1098302.783 231.507 

HRM 10 467563.384 1098218.379 236.018 

HRM 11 467337.104 1098299.668 214.946 

HRM 12 467536.327 1098289.378 231.984 

 

Veškeré vrty byly zaznamenány a zaměřeny v systémech JTSK a Balt p.v. Při 

uskutečňování vrtných prací bylo prováděno i měření teplot v jednotlivých vrtech. Měření 

teploty bylo realizováno po skončení vrtání a vystrojení vrtů (Analýza rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

Tabulka 3: Přehled změřených teplot ve vrtech 

vrt datum měření teplota vrtu po vystrojení °C 

HRM 1 10.12.2009 31,5 

HRM 2 7.12.2009 38 

HRM 3 16.12.2009 68 

HRM 4 18.12.2009 81 
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Pokračování tabulky 3   

HRM 5 17.12.2009 185 

HRM 6 17.12.2009 182 

HRM 7 13.12.2010 82,7 

HRM 8 4.1.2010 160 

HRM 9 4.1.2010 162 

HRM 10 7.1.2010 174 

HRM 11 4.1.2010 106 

HRM 12 5.1.2010 164 

 

Zvýšená teplota se projevila ve všech monitorovacích vrtech. Termicky zasažené 

polohy se ale projevily pouze v některých vrtech HRM 5, HRM 6, HRM 8, HRM 9, HRM 

10, HRM 11 a HRM 12. Jsou to vrty, které se nacházejí ve východní části odvalu. 

V západní lokalitě odvalu se prováděly vrty HRM 1, HRM 2, HRM 3, HRM 4 a HRM 7. 

Tyto vrty neprojevily termickou aktivitu. Západní část tedy nevykázala termické postižení 

a vrty provedené v této lokalitě nepřesáhly teplot přes 100 °C. Termická aktivita byla tedy 

prokázána pouze ve východní části studovaného odvalu, kde teploty jednotlivých vrtů, 

přesáhly teplot 100 °C. Podle popisované situace prohořelých poloh lze říci, že termické 

procesy se soustřeďují na střední a východní část odvalu. Odběr vzorků vrtného jádra byl 

uskutečněn pracovníky firmy GEOtest Brno, a.s. Celkově bylo odebráno 9 kusů vzorků 

zemin z vrtného jádra (Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě 

DIAMO,s.p., o.z. Odra). 
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Tabulka 4: Odebrané vzorky zemin vrtného jádra 

 

vrt časový úsek odběru druh vzorkovaného návozu 

 

HRM 1 

23-27 m haldovina nevyhořelá 

34-38 m haldovina nevyhořelá 

47-48 m podloží odvalu 

HRM 8 16-20 m haldovina nevyhořelá 

34-35 m podloží odvalu 

                  HRM 9 3-4m haldovina vyhořelá 

HRM 11 0-3,2 m haldovina nevyhořelá 

5-9 m haldovina nevyhořelá 

HRM 12 3-4 m haldovina nevyhořelá 

 

 

3.2.4 Letecká termometrie 

Letecká termometrie sloužila pro ověření ploch, kde docházelo k viditelným 

projevům termické aktivity na povrchu odvalu. Po nastudování dostupné dokumentace, 

termovizních snímků a prostudování lokality, kdy především po spadnutí sněhové 

pokrývky byl výrazný rozdíl mezi plochami, které jsou termicky ovlivněné a plochami, kde 

termická aktivita neprobíhá. Podle těchto faktorů, byla vymezena nejrizikovější plocha 

s vysokou teplotou. Termovize je bezkontaktní způsob měření povrchové teploty 

na zájmovém území. Termovizní snímkování je velmi náchylné na okolní podmínky, 

zejména povětrnostní. Nepříznivě mohou působit mraky a jejich stíny, vítr proudící 

rychlostí nad 3 m/s, sluneční záření, vegetace a také vysoká vlhkost půd. Nejlepší dobou 

pro realizaci snímkování jsou podzimní, zimní a jarní chladné měsíce. Snímkování 

je nejlepší uskutečňovat před úsvitem a bez sněhové pokrývky. Termovizní snímek, který 

pochází z první etapy (Obr.č.10) poukazuje na území, které je termicky postiženo a 

přibližně se shoduje s plochami, kde lze vidět projevy hoření na povrchu haldy. U 

detailního snímku (Obr.č.11) lze vidět termicky aktivní plochy. Na tomto snímku a na 
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reálném odvalu lze vidět, že uvnitř vlastního odvalu je zvýšená termická aktivita 

v jihovýchodní oblasti odvalu Svoboda a v jihozápadní a jižní oblasti provozního odvalu. 

Tato oblast je zaznamenána barevným spektrem, od červené přes žlutou až po bílou barvu, 

která poukazuje na nevyšší teplotu povrchu. Stejně barevně označena oblast je i 

severovýchodní část, která slouží k zacházení s těžební haldovinou a k jejímu ochlazování. 

Na východní oblasti je tato haldovina tříděna a dále upravována. Tyto úpravy se na snímku 

také projevují zvýšenou teplotou, nemá to ale nic společného s termickými procesy. Toto 

snímkování bylo provedeno v březnu roku 2010 (Analýza rizik odvalů zasažených 

endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

 

Obrázek 10: Termovizní snímek z první etapy (Zdroj: Analýza rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra) 
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Obrázek 11: Detailní snímek (Zdroj: Analýza rizik odvalů zasažených endogenním 

hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra) 

 

 

Pro ověření termických procesů bylo dne 4.6.2010 provedeno další termometrické 

snímkování (Obr.č.12), které mělo ověřit vývoj endogenních procesů na odvalu. 

Snímkování bylo realizováno tak, aby byl zanechán tříměsíční odstup od prvního 

snímkování, které bylo provedeno v březnu téhož roku. V této době byly již ukončeny 

veškeré práce na odvalu, tudíž to nemělo žádný vliv na konečný výsledek snímkování. 

Snímek z tohoto měsíce byl porovnán se snímkem z března a s termometrickými měřeními 

v sondách. Podle tohoto srovnání se dospělo k závěru, že rozložení a rozšiřování 

termických procesů se od snímkování v březnu nezměnilo (Analýza rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 
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Obrázek 12: Termometrické snímkování (Zdroj: Analýza rizik odvalů zasažených 

endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra) 

 

Podle termovizního snímku a nastudování podmínek, ze kterých bylo snímkování 

prováděno lze říct, že termicky aktivní místa se projevují nejen místa, kde se materiál těží 

a ochlazuje, ale také nahřáté cesty a vodní plochy (Analýza rizik odvalů zasažených 

endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

 

3.2.5 Termometrická měření 

Měření byla realizována odbornými pracovníky na vybraných 58 nalezených starých 

sondách a nově 12 doplněných. Měření se uskutečnilo ve 3 cyklech v měsíčních odstupech 

únor, březen, duben roku 2010. Důvodem měření teplot bylo upřesnění rozlohy termických 
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projevů uvnitř odvalu, kdy tyto projevy jsou patrné i na samotném povrchu. Cílem měření 

bylo upřesnit velikost a intenzitu termických procesů na odvalu. Termický monitoring 

se realizoval ve vytypovaných sondách v místě důlního odvalu Heřmanic (Obr.č.13). 

Měření bylo provozováno v ocelových sondách v hloubce asi 3 m. Doplňující termický 

monitoring byl proveden v sondách M61, M62, M67, M230, HRM8 – 12. V těchto 

sondách se projevovaly vysoké teploty až 665 °C. Bylo tedy použito 9sond, které byly 

vystrojeny ocelovými trubkami. V uvedených vrtech pracovníci firmy SG-Geoinženýringu, 

s.r.o. provedli teplotní měření v polovině dubna asi 3 m od povrchu terénu do rozmezí 

hloubky asi 20 m pod povrchem. Pro měření byla využita monitorovací jednotka T1v 

(Obr.č.14), (Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., 

o.z. Odra). 

 

Tabulka 5: Doplňující termický monitoring 

číslo sondy 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 18 m 20 m 

TM61 560       

TM62 495       

M67 448 618 516     

M230 100 61 35     

HRM8 408 385 395 401 407 416 414 

HRM9 245 220 205     

HRM10 258 249 198 94 86 88 84 

HRM11 66 72 96 62 29   

HRM12 665 628 455 391 394   

 

Z výsledku monitoringu lze poukázat na to, že se jedná o velký rozsáhlý podzemní 

požár uvnitř odvalu, u kterého hrozí i jeho rozšíření do okolí. Provedením termického 

monitoringu v sondách M61, M62, M67, M230, HRM8 – 12, byly doplněny termické 

údaje z monitoringu, který prováděli specialisté společnosti Energie Kladno, a.s. 



Kateřina Jaworková: Rekultivace oblasti "Heřmanické haldy" 

 

2012 28 

 

Z naměřených teplot byly vytvořeny izotermy (Analýza rizik odvalů zasažených 

endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

Společností Diamo,s.p., o.z. Odra mi byly poskytnuty materiály obsahující vytvořené 

izotermy v měsících únor, březen, duben za rok 2010 (viz příloha). 

 

 

 

Obrázek 13: Mapa rozmístění termometrických sond (Zdroj: Analýza rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra) 
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Obrázek 14: Monitorovací jednotka (Zdroj: Analýza rizik odvalů zasažených 

endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra) 

 

 

A co dál s tímto termicky aktivním odvalem? Tento problém řeší firma DIAMO, s. p., 

o. z. ODRA.  

Část materiálů bude odvezena, část bude využita pro druhotné suroviny a zbytek 

bude využit k terénním úpravám samotného odvalu. Následně bude celá zájmová oblast 

sanována. Po sanaci bude nacházet vhodná rekultivace a modelace terénu podle způsobu 

využití (http://www.hornicky-klub.info/view.php?cisloclanku=2009020014). 



Kateřina Jaworková: Rekultivace oblasti "Heřmanické haldy" 

 

2012 30 

 

4. SANACE 

Sanace environmentálních zátěží jsou práce vykonávané v horninovém prostředí, 

podzemní vodě a půdě, jejichž cílem je odstranění, snížení nebo omezení znečištění 

na úroveň akceptovatelného rizika s ohledem na současné a budoucí využití oblasti. 

Základem úspěšné a efektivní sanace je odborně provedený průzkum celkového území 

(Frankovská, 2010). 

Účelem sanací je znovu inovovat a funkčně zapojit dotčenou krajinu zpět do přírody. 

Musí se tedy provést takové úpravy oblasti, která zaručí obnovu přirozených dějů 

v ekosystému a zprostředkuje využití pozemků, které byly zasaženy těžbou a také 

průmyslem (Kryl, 2002). 

Právě průmysl produkuje širokou škálu znečišťujících látek. Ve většině případů 

je průmysl hlavním znečišťovatelem, pokud jde o procentní podíl z celkového 

znečišťování daných environmentálních zdrojů (Šauer, 2001). 

 Sanace může vést k uvedení krajiny do jejího původního stavu, kdy dochází 

k regeneraci původního reliéfu, dále může docházet k částečné obnově, jak původních 

funkcí, tak také ke vzniku funkcí a dějů nových a v závěru může dojít ke vzniku úplně 

nového reliéfu, kdy na tomto reliéfu krajiny dochází k využití oblasti (Kryl, 2002). 

Nejpodstatnějším procesem v celé sanaci je vhodný výběr sanační metody a zvolené 

technologie. Obvykle se nepoužívá pouze jedna metoda, ale vhodné metody se kombinují 

a uplatňují na konkrétním případu. Většinou je možný výběr hned z několika variant, které 

jsou vhodné pro odstranění znečištěné oblasti (www.vscht.cz). 

Samotná sanace horninového prostředí má význam pouze v případě, pokud 

je zamezeno pokračujícímu přídělu znečištění. V první fázi sanace musí nejprve dojít 

k odstranění nebo izolaci prvotního zdroje znečištění. Volba vhodného způsobu sanace 

je vždy podstatná v chápání modelu lokality, znalosti druhu kontaminace a přírodních 

podmínek. Důležité je také znát zdroj znečištění, způsob jeho transportu a příjemce 

škodlivin (Zamarský, 2009). 

Podle získaných údajů z průzkumu, jako je vrtný průzkum, teplotní monitoring, 

plynový monitoring a hodnocení stability svahů na odvalu je stanovena metoda sanace 

http://www.vscht.cz/kch/download/sylaby/biodegbiodet.pdf
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a jeho způsob likvidace. Zvolena metoda likvidace je určena rozsahem a stupněm 

termických pochodů, velikosti odvalu a také jeho rozlohy a polohy vůči okolí. Důležité 

jsou také technické a prostorové možnosti (Uhlí rudy, geologický průzkum). 

 

4.1 Rozdělení sanačních technologií 

Sanační technologie se člení podle cíle, podle technologické funkce a také podle 

místa sanace a zavedenosti technologie (www.vscht.cz). 

 

Sanační technologie podle cíle: 

 Izolace znečištěného (kontaminovaného) horninového prostředí – při této metodě 

nedochází k odstranění vlastního znečištění. Pokud chceme zabránit tomu, aby 

nedocházelo ke znečištění, vložíme mechanické nebo hydraulické překážky. Tyto 

překážky slouží k zamezení rozšiřování kontaminace v nesaturovaném pásmu, nebo 

podzemní vodě do dosud čistého, neznečištěného prostředí. 

 Úplná dekontaminace horninového prostředí – jedná se o kombinaci několika 

sanačních metod, je to metoda finančně nákladná a časově zdlouhavá. 

 Částečná dekontaminace horninového prostředí – dochází pouze o izolaci ohnisek 

kontaminace (www.vscht.cz). 

 

Sanační metoda podle technologické funkce: 

 Likvidace znečištěného materiálu – dochází k odtěžení znečištěných zemin, 

odstranění půdního vzduchu a čerpání kontaminované vody. Následně dochází 

k úpravám, k čistícím procesům na povrchu terénu. 

 Rozklad znečištěného materiálu – je uskutečňováno biologickými nebo fyzikálně-

chemickými procesy. Díky těmto procesům dojde ke zničení nebo mineralizaci 

znečišťujících látek (kontaminantů). 

http://www.vscht.cz/kch/download/sylaby/biodegbiodet.pdf
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 Izolace, zafixování znečišťující látky – dochází působením fyzikálních nebo 

fyzikálně-chemických pochodů k zachycení znečišťující látky do zeminového nebo 

jiného zdroje (www.vscht.cz). 

 

Sanační technologie podle místa: 

 Metoda in situ – metoda, která probíhá přímo v horninovém prostředí, přímo 

na místě, kde je materiál zkoumán. 

 Metoda ex situ – k sanaci dochází na povrchu terénu, ke zkoumání materiálů 

dochází mimo lokalitu jejich uložení (www.vscht.cz). 

 

Sanační technologie podle její zavedenosti: 

 Technologie ověřené – jsou to metody, které jsou dlouhodobě zavedené a ověřené. 

Je zde známý technologický postup, jeho účinnost, ale také nedostatky a negativa. 

 Technologie vznikající – jsou to metody již známé, ale nejsou ještě technologicky 

prozkoumatelné a odzkoušené. 

 Technologie experimentální – v ČR např. elektrokinetické procesy (www.vscht.cz). 

 

4.2 Metody likvidace 

K základním metodám likvidace patří práce, které napomáhají zneškodnit 

a zabezpečit materiál našeho zájmu. 

Mezi základní metody patří: 

 Prolévání vodou odvalu, tato metoda sebou ale nese několik rizik. Může dojít 

ke vzniku rozkladu vody na výbušnou směs a také mohou vzniknout nové průduchy 

v odvalu. 

 Injektáž inertní (netečné) suspenzí termicky aktivním objektů. Tato metoda má ale 

časově omezený účinek, většinou 1-3 roky. 

http://www.vscht.cz/kch/download/sylaby/biodegbiodet.pdf
http://www.vscht.cz/
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 Utěsňování netečnými materiály prostřednictvím injektáží, např. elektrárenský 

popílek. Tato metoda má rovněž omezený časový účinek. 

 Odtěžování, vychlazování a transport materiálu do nových míst, vytvoření izolace 

netečným materiálem. 

 Vybudování izolačního pláště na povrchu odvalu. Vlivem vybudování tohoto 

ochranného pláště, můžeme zamezit přístupu kyslíku do odvalu (Uhlí rudy, 

geologický průzkum). 

 

Řešením, jak zamezit, utlumit a odstranit termické procesy probíhající na odvalu 

je odebrání reakčního tepla, které se uvolňuje a zamezení přístupu kyslíku do odvalu. 

Způsob odstranění termických pochodů a zamezení přístupu kyslíku do odvalu je závislý 

na prostoru daného okolí. Pokud jsou v okolí dostatečné prostorové možnosti, volí 

se metoda odtěžování a přemisťování odvalu na novou volnou plochu. Na této ploše 

se transportovaný materiál vychladí. Tento způsob byl využit i u zájmového odvalu 

Heřmanice. V případě, že není dostatečně velká plocha, sloužící pro odložení odvalového 

materiálu, volí se metoda k jeho utlumení a vytvoří se izolační plášť na povrchu. Tento 

izolační plášť bývá také nazýván plynonepropustný sarkofág. Vytvořením izolačního 

pláště dochází k zamezení přístupu kyslíku do odvalu. Je tvořen těsnícím materiálem 

a ochrannou vrstvou, která pomáhá proti mechanickému poškození (Uhlí rudy, geologický 

průzkum). 

 

4.3 Sanace odvalu Heřmanice 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, Heřmanický odval je komplex 

skládající se z východní části, střední a západní části. Zatímco východní část vykazuje 

termickou aktivitu, u západní části tomu tak není. Z tohoto důvodu i samotná sanace každé 

této části probíhá odlišným způsobem a je to dlouhodobý proces. 

V dnešní době je východní část odvalového komplexu již sanována (Obr.č.15), 

na střední části se pracuje a poslední západní část bude postupně sanačně realizována.  
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Obrázek 15: Východní část (Foto autor: Jaworková, 2012) 

 

Ve východní oblasti odvalu (Obr.č.16), (v prostoru tzv. provozního odvalu), která se 

rozprostírá u Heřmanického rybníku, docházelo k sanaci metodou odtěžování 

a přemisťování odvalového materiálu. Zmíněná metoda představuje odtěžení a úplné 

odstranění karbonské hlušiny a dalších problémových materiálů. Důsledkem tohoto 

odtěžení a odstranění vznikla nová plocha o velkém rozměru (Analýza rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

Tato plocha, vzniklá z odtěžené východní části, je technologicky vytvořena pro 

ochlazení odvalového materiálu ze střední části. 

Důlní hlušina je po odtěžení (Obr.č.17) postupně tříděna. Tento způsob umožňuje 

využité velkého objemu materiálu, který vznikl vlivem hornické činnosti a negativně 

ovlivňuje svými procesy celé okolí (Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením 

ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

Při rozebírání odvalu se vychází ze studií uskutečněného průzkumu intenzity 

termických pochodů, z naměřených teplot ve vrtech. Při provádění práce nesmí uložený 

materiál přesáhnout teplotu 80 °C. Pokud tuto teplotu překročí, je nezbytné zařadit chlazení 

odtěžovaného materiálu in situ (Uhlí rudy, geologický průzkum). 
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Pro případ odvalu Heřmanice byla zvolena metoda odtěžení materiálu, jeho 

vychlazení, roztřídění na komerčně využitelné frakce a odvoz z lokality na místo trvalého 

uložení, jako kamenivo např. pro terénní úpravy apod. V poslední době se také uvažuje 

o možnosti přepracování části termicky nezměněné hlušiny na surovinu, která bude sloužit 

pro energetické potřeby. Tato metoda slouží k tomu, že se z uložené hlušiny dostanou 

zbytky černého uhlí.  

 

 

Obrázek 16: Východní oblast odvalu (Foto autor: Jaworková, 2012) 
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Obrázek 17: Odtěžovaná část odvalu (Zdroj: Analýza rizik odvalů zasažených 

endogenním hořením ve správě DIAMO,s.p., o.z. Odra) 

 

Rozebráním celé východní části se zamezilo trvalému postupu endogenního pochodu 

směrem k západní části. Tímto rozebráním došlo k zamezení úniků škodlivin do okolního 

prostředí a ovzduší. Rozebírání odvalu také ovlivňuje zvýšenou prašnost. Tato prašnost 

byla řešena zkrápěním cest apod. I přesto ovšem může prašnost dělat problémy pro 

obyvatelstvo městských částí. Imise v městských částech mohou být zvýšeny i z důvodu 

odlesnění. K odlesnění došlo při rozšíření hoření jihovýchodním směrem, aby se zamezilo 

vzniku požáru (Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě 

DIAMO,s.p., o.z. Odra). 

Západní část odvalu není termicky aktivní a její sanace spočívá v odtěžení kameniva 

a využitím surovin. 

Součástí celého komplexu je i skládka chemických odpadů OKD a.s., která ovšem 

není majetkem společnosti Diamo,s.p., o.z. Odra, ale tuto skládku vlastní společnost OKD 

koksovny. Skládka je sanována samostatně a sanace okolí ji neovlivňuje. Nachází se zde 

také nádrže ČOV, pro uložení komunálních odpadů, které jsou zavedeny v územním plánu 

města Ostravy jako územní rezerva pro skládku TKO. 
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Jedná se o rázný systém rekultivace odvalu, který je ekologickou zátěží pro krajinu 

a obyvatelstvo, hlavně z hlediska prašnosti. Problémem je, že dokonce prohořívá i podloží 

silnice, která se může sesunout. Prohořívání materiálu, uloženého na haldě v těsné blízkosti 

Heřmanického rybníku také způsobuje uvolňování nebezpečných látek, které se za deště 

splavují do vody (www.silvarium.cz). 
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5. DISKUZE  

Heřmanický odval je komplex hald, skládky, odkališť pro ukládání komunálního 

odpadu. Právě tyto odkaliště a skládka jsou handicapam pro celkový komplex. Skládka 

obsahuje různé chemické sloučeniny, jako jsou fenoly, kyanidy a mnoho dalších látek. 

Tyto sloučeniny nepříznivě ovlivňují a také ohrožují krajinu. Nebýt těchto nevylučitelných 

prvků vznikl by obrovsky volný prostor, který by se vhodnou rekultivací dal využít 

různými způsoby. Mohl by sloužit zejména pro vznik lesoparků využívaných k rekreaci. 

K vytvoření cyklistických a turistických tras, k odpočinku. Jelikož se v komplexu, který 

se vyznačuje svou rozlohou, nachází i Heřmanický rybník, návštěvníci by mohli vidět 

různé druhy rostlin i živočichů. Vybudováním lesoparků a správnou výsadbou stromů, 

keřů lze napomoci i ke zlepšení ovzduší. 

 V této práci jsem se zabývala způsoby sanací, možnostmi odtěžení odvalu tak, aby 

vznikl volný prostor pro vytváření dalších rekultivačních prací. 

Příčinou termických procesů je zvyšování teplot v odvalu, které jsou zapříčiněny 

přítomností uhelných složek a přístupu kyslíku do odvalu. Vlivem tohoto teplotního 

zvýšení dochází k likvidaci vegetace. Mezi nejrizikovější faktory způsobené termickou 

aktivitou patří ohrožení osob, jejich zdraví, ale ohrožení pro celkovou oblast. Hořením se 

také uvolňují různé látky do ovzduší a mohou být i splachovány z povrchu do okolních vod 

a půd. Z tohoto hlediska vyplývá, že jde o ohrožení všech složek přírody. Právě díky těmto 

faktorům je důležité tuto problematiku zamezit a pokud možno pomoci krajině navrátit se 

do stavu, který je co nejbližší původnímu obrazu. Obnova se uskutečňuje prostřednictvím 

sanačních a rekultivačních prací. Práce jsou zvoleny podle lokality a předem 

vypracovaných hodnocení. Podstatná je také míra zasažení a rozloha celkového odvalu. 

Po sanačních pracích nastoupí práce rekultivační, které uvedou krajinu pro budoucí 

využitelnost lidí.  
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6. ZÁVĚR 

Sanační a rekultivační práce patří mezi základní úlohy pro obnovu krajiny. Tyto 

práce slouží k navrácení krajiny pokud možno co k nejpřirozenějšímu stavu. Problematika 

termicky aktivních odvalů je řešena již dlouhou dobu v celé České republice a také 

v zahraničí. Tyto termicky aktivní odvaly jsou nejen esteticky nepřijatelné pro krajinu, ale 

způsobují také výrazné problémy a ohrožení.  

Cílem této práce bylo nejprve nastudování podmínek, které se na této lokalitě účastní 

a způsoby sanací. V případě Heřmanického odvalu probíhají sanační práce odlišně 

ve východní a v západní části odvalu. Je to způsobeno především tím, že východní část 

je termicky aktivní, proto sanační práce musí probíhat za odlišných podmínek. Sanační 

práce budou probíhat ještě řadu let.  

Vypracování bakalářské práce mi přispělo k dosažení mnoha užitečných informací, 

zejména o sanacích a o krajině postižené lidskou činností. Společností  DIAMO s.p., o.z. 

Odra mi byl poskytnut materiál Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve 

správě DIAMO,s.p., o.z. Odra (Heřmanice). Díky těmto a mnoha dalším materiálům jsem 

si mohla nastudovat problematiku dané oblasti a pochopit způsob řešení.  

Návrhem vhodné rekultivace bych se chtěla zabývat až v diplomové práci, 

v souvislosti, jak bude pokračovat realizace na odvalu. 
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