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Anotace 

V této práci byly zhodnoceny termické procesy na haldě Heřmanice, protože tyto procesy 

jsou v současné době základním limitujícím faktorem využívání zájmového území a bez 

jejich eliminace, není možné plnohodnotně využívat tuto oblast. Měření byla hodnocena 

prostorově v různých hloubkových úrovních. Hodnocení těchto procesů bylo realizováno 

na základě vektorizace podkladových dat v prostředí ArcGIS a všechny intervaly hodnot 

teplot byly kvantifikovány jednak plošně, a také kvalitativně ve smyslu směru šíření 

termické aktivity. Na vybrané části haldy s významnou termickou aktivitou byla 

realizována měření, přičemž sledování bylo zaměřeno na povrchové teploty odvalu. 

Odvaly, jako pozůstatky po těžbě černého uhlí zaujímají značnou část krajiny                    

v ostravsko-karvinském revíru, což přináší řadu specifik. V závěru práce byla zhodnocena 

termická aktivita haldy Heřmanice a popsány okrajové podmínky iniciace hoření.  

Klíčová slova: halda, termické procesy, těžba černého uhlí, inženýrskogeologické poměry 

haldy, Heřmanice 

Summary  

This thesis deals with the thermal processes at the Heřmanice coal waste dump. Nowadays 

these processes are the main limiting factor for the usage of this area and without their 

elimination the fully-fledged utilization is impossible. Spatial measurements had been 

made for different depths. Assessment of these processes was based on vectorization of the 

data in ArcGIS environment. All the temperature intervals were quantified spatially and 

also qualitatively in the direction of thermal activity propagation. Measurements were also 

undertaken at a specific part of the heap with significant thermal activity, they were aimed 

at monitoring of the surface temperatures. coal waste dumps, which are the residues of coal 

mining, cover large areas in the Ostrava-Karviná coal district, which brings with itself a set 

of specific problems. At the end of this thesis, the thermal activity of Heřmanice coal waste 

dump is evaluated and the boundary conditions of ignition initiation are described.   

 

Keywords: coal waste dump, thermal processes, bituminous coal mining, engineering-

geological conditions of a coal waste dump, Heřmanice 
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1. Úvod - cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení termických procesů na haldě 

Heřmanice, protože tyto procesy jsou v současné době základním limitujícím faktorem 

využívání zájmového území a bez jejich eliminace není možné plnohodnotně využívat tuto 

oblast. Měření budou hodnocena prostorově v různých hloubkových úrovních. Hodnocení 

těchto procesů bude realizováno na základě vektorizace podkladových dat v prostředí 

ArcGIS a všechny intervaly hodnot teplot budou kvantifikovány jednak plošně, a také 

kvalitativně ve smyslu směru šíření termické aktivity. Vlastní měření na diplomové práci 

budou realizována na vybrané části haldy s významnou termickou aktivitou, přičemž 

sledování bude zaměřeno na povrchové teploty odvalu. 

Ostrava a její blízké okolí patří k oblastem významně ovlivněných hornickou 

činností. Odvaly, jako pozůstatky po těžbě černého uhlí zaujímají značnou část krajiny 

v ostravsko-karvinském revíru, což přináší řadu specifik. 

Tuto antropogenně změněnou krajinu je pro její častý výskyt v hornických městech 

potřeba z hlediska inženýrské geologie prozkoumat a zajistit tak její nejoptimálnější 

využití. Největší problematikou odvalového reliéfu je častá přítomnost termických 

procesů, které mohou působit negativně nejen na samotnou oblast, ale také přilehlé okolí. 

Halda Heřmanice patří k největším haldám ostravsko-karvinského revíru. Těleso 

odvalu bylo postupně utvářeno od roku 1838 až do roku 1990, kdy byla těžba ukončena. 

Po dlouhém období stagnace dnes dochází k postupnému rozebírání odvalu, v souvislosti   

s probíhajícími termickými procesy. Rozebraný materiál je dále zpracován a sekundárně 

využit. Finální výšková úroveň odvalu je stanovena v souladu s územním plánem města   

co nejefektněji. Území by mělo po dokončení sanace sloužit jako les. V budoucnu je 

možné očekávat případné požadavky na zástavbu tohoto území, jelikož se odval nachází 

v blízkosti centra Ostravy, což klade důraz na dobré poznání haldového materiálu 

z pohledu základových půd. 
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2. Přírodní poměry 

2.1 Vymezení oblasti 

Halda Heřmanice se nachází v Moravskoslezském kraji, obci Statutární město Ostrava, 

městském obvodu Slezská Ostrava, katastrálním území Hrušov a katastrálním území 

Heřmanice. 

Území je na severozápadě ohraničeno železniční tratí Ostrava – Bohumín (obr. 1). 

Z východní strany haldu vymezuje Heřmanický rybník. V jižní části tvoří hranici areál 

Dolu Heřmanice, Heřmanická věznice a Hrušovská chemická společnost. 

 
- zájmové území 

Obr. 1 Přehledná situace lokality (Vilímová 2010). 

2.2 Geomorfologické poměry 

Z hlediska geomorfologického členění se nachází území v Alpsko-himalájském systému, 

Karpatském subsystému, provincii Západní Karpaty, subrovincii Vněkarpatské sníženiny, 

oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny a celku Ostravské pánve (Pavelka 2000). 

Ostravská pánev je sníženina vzniklá poklesem Českého masívu podsouváním pod Karpaty 

(DEMEK 1987). Je tvořena převážně rovinnou až plochou pahorkatinou. Její rozloha činí 

486 km
2
, se střední výškou 244 m a středním sklonen 1° 38´ (Hruban 2007). Osa               

http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/horopis/horopis.asp
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je utvořena nivou řeky Odry, vyplněnou různě mocným souvrstvím mořských třetihorních 

sedimentů a čtvrtohorních glacigenních, fluviálních a eolických usazenin. V podloží         

se vyskytují karbonské sedimenty s obsahem slojí černého uhlí (DEMEK 1987).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Ostravská pánev (Aquatis 2005) 

Zájmová oblast (obr. 2) leží na pravém břehu řeky Odry. Povrch údolní terasy je z velké 

části postižen antropogenní činností v podobě hald a hlušin. Místy se vyskytují také 

poklesy terénu v důsledku poddolování. Odval Heřmanice je výrazným prvkem v jinak 

rovinatém terénu. Převyšuje okolí o 20-30 m (Vilímová 2010). 

2.3 Geologické poměry 

Z hlediska geologického členění se zájmová oblast nachází na styku Českého masívu a 

karpatské předhlubně. Český masív, tvořený svrchnokarbonskými horninami vystupuje ve 

zkoumané oblasti jen ve velmi omezené míře (Chlupáč et al. 2002). Od jihovýchodu na něj 

byly nasunuty sedimenty karpatské předhlubně a příkrovy Vnějších Karpat                

Legenda 

Heřmanický rybník 
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(Kukal et al. 2005). Tvořily se tzv. čelní hlubiny, vyplněné nejprve paleozoickými 

sedimenty, dále mladotřetihorními a čtvrtohorními uloženinami. 

Oblast je označována jako hornoslezská pánev, táhnoucí se z polské části Slezska. 

V podloží pánve byly zjištěny zejména devonské a spodnokarbonské uloženiny. Výplň 

pánve je tvořena z klastických svrchnokarbonských sedimentů spolu se slojemi černého 

uhlí (Chlupáč et al., 2002). 

Hornoslezská pánev (obr. 3) se dále člení na oblast ostravsko-karvinskou a oblast 

podbeskydskou (Durica 2006). Ty se dále rozdělují na řadu menších celků. Zkoumané 

území, náležející části ostravské je z východu odděleno orlovskou strukturou od části 

karvinské. V jižní části je oddělena příčným bludovickým zlomem od části příborské 

(Martinec et al. 2005).  

 

Obr. 3 Schematická mapa české části Hornoslezské uhelné pánve (Dopita et al. 1997). 

Stratigraficky lze svrchní karbon hornoslezské pánve na zkoumaném území zařadit          

do ostravského souvrství. To náleží spodnímu namuru. Spodnonamurské ostravské 

souvrství je rozděleno na petřkovické a hrušovské vrstvy až po mořské patro. Představuje 

tedy uloženiny střídavého kontinentálního a mořského režimu usazeného po sudetské fázi 

variského vrásnění (Cháb et al. 2008). Jedná se o jílovce, prachovce, břidlice a pískovce 

překryté spodnobádenskými uloženinami, převážně pelitickými horninami (Vilímová 

2010). 

Terciérní sedimenty byly budovány při spodnobádenské transgresi. Erozí karbonských 

sedimentů poklesla ve spodním badenu celá oblast (Vilímová 2010). Docházelo k ukládání 

zájmové území 
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miocénních písčitých a jílovitých sedimentů (místy vápnitých) až do regrese moře 

v badenu.  V pliocénu se začaly ukládat sladkovodní sedimenty (Hruban 2007). 

V kvartéru mělo na území vliv zejména kontinentální zalednění, které zasáhlo severní 

Moravu a Slezsko. Okraj severského pevninského ledovce zasáhl v elsterském a saalském 

zalednění (Chlupáč et al. 2002). Vyskytují se zde sprašové hlíny, glacifluviální písky         

a písčité štěrky pleistocenního stáří (Ústřední ústav geologický 1989).  

Údolní niva řek Odry a Ostravice je vyplněna údolní terasou würmského stáří. Mocnost 

štěrkopísků je okolo 5-8 m. Na fluviálních štěrkopíscích spočívají povodňové hlíny            

o mocnosti přibližně 2-3 m (Vilímová 2010). V zájmové oblasti (obr. 4) jsou vytvořeny 

dva nivní stupně fluviálních písčitohlinitých sedimentů (Ústřední ústav geologický 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vysvětlivky k legendě: Kvartér – holocén: 1- antropogenní uloženiny (navážky); 2- antropogenní (haldy); 3- fluviální převážně 
písčitohlinité sedimenty nižšího nivního stupně; 4 - fluviální převážně písčitohlinité sedimenty vyššího nivního stupně; 5- 

deluviofluviální hlinité sedimenty, 6- hnilokaly a slatinné zeminy; 7- deluviální převážně hlinité sedimenty; pleistocén: 8- sprašové 

hlíny; 9- glacifluviální písky a písčité štěrky (sálského zalednění s.s); Eluvia (převážně terciérního stáří): 10- převážně písčitá eluvia 
hornin hradecko-kyjovického souvrství a ostravského souvrství, Paleozoikum - svrchní karbon - ostravské souvrství (namur A): 11- 

hrušovské vrstvy, pískovce a jílovito-prachovité sedimenty 

12- hranice stratigrafických jednotek a genetických typů sedimentů; 13- pravděpodobná hranice stratigrafických jednotek 

Obr. 4 Geologická mapa - haldy Heřmanice a okolí (upraveno dle Ústřední ústav geologický 1989). 

Dle geologického řezu (obr. 5), se v podloží Heřmanické haldy nachází miocenními slíny 

s příměsí valounků pískovce a křemene do 5 mm. Mocnost této vrstvy je proměnlivá 

v závislosti na elevacích karbonského podloží (Rimmel 2008). Nad nimi spočívají fluviální 

sedimenty würmského stáří (Ústřední ústav geologický 1989). Jsou tvořeny štěrky a písky 

o mocnosti okolo 5-8 metrů (Vilímová 2010). Na fluviálních sedimentech jsou uloženy 

povodňové písčitohlinité sedimenty o mocnosti přibližně 2-3 m (Ústřední ústav geologický 

1989). V širším okolí se nachází glacigenní sedimenty. Vystupují k povrchu v podobě 

glacifluviálních písků a štěrků s proměnlivým podílem jemné frakce a částečně pelitickými  
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Obr. 5 Geologický řez haldou Heřmanice a podložím – oblast řezu znázorněna na obr. 49 – rok 2011 
(upraveno dle Vilímová 2010). 



Zástěrová Petra: Inženýrskogeologické poměry haldy v Ostravě - Heřmanicích 

2013                                                                                                                                                                   7 

 

polohami. Mocnost těchto poloh může dosahovat v depresích až okolo 20 metrů. Dalšími 

glacigenními sedimenty jsou souvkové jíly s přítomností písčitých poloh. Nejsvrchnější 

vrstva vznikla eolickou činností (Rimmel 2008). Jedná se o pleistocenní sprašové hlíny  

bez CaCO3 s mocností 2 až 5 metrů (Chlupáč et al. 2002). 

Antropogenní vrstvu tvoří samotná halda Heřmanice se značně nesourodým materiálem 

(Vilímová 2010). Jedná se o odvalenou karbonskou hlušinu po těžbě černého uhlí, 

tvořenou proměnlivým minerálním složením, různou zrnitostí i barvou (Rimmel 2008).  

2.4 Hydrogeologické poměry 

Dle hydrogeologické rajonizace patří zkoumaná lokalita do rajónu 1510 „Kvartér Odry“ 

(Česká geologická služba 1998).  

Hydrogeologické poměry jsou v oblasti Heřmanické haldy (obr. 6) výrazně ovlivněny 

antropogenní činností v podobě hald a navážek (Čurda et. al 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vysvětlivky k legendě: Průlinový kolektor: fluviální, převážně písčitohlinité sedimenty (kvartér – holocén), 1. nižší nivní stupeň Odry: 

T = 1,23.10-3 – 1,17. 10-2 m2.s-1, sγ=0,49, 2. T (odhad) 1.10-5 - 1.10-3 m2.s-1, sγ nelze stanovit, Puklinový kolektor s proměnlivým podílem 

průlinové porozity v přípovrchové zóně zvětralin a rozevření puklin: 3. pískovce, prachovce a jílovce ostravského souvrství (Co): T = 
1.10-5 – 1.10-4 m2.s-1, sγ nelze stanovit, Prostředí s nevyhraněnou hydrogeologickou funkcí: 4. antropogenní uloženiny - haldy, 

navážky, plošné deponie, uhelné kaly, skládky (aQ), Kvalita podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou: 

5. území s výskytem podzemní vody vyžadující složitější úpravu (voda II. kategorie): Ca + Mg < 1 mmol.l-1 nebo 3,5-9 mmol.l-1, Fe 0,3 
– 30 mg.l-1, Mn 0,1-1 mg.l-1, NH4 0,1-1 mg.l-1, NO3 15-50 mg.l-1, NO2 0,1-3 mg.l-1, SO4 250 -500 mg.l-1 , celkové mineralizace < 0,1 g.l-1 

nebo 0,6-1 g.l-1., 6. území s výskytem málo vhodné nebo nevhodné podzemní vody (voda III. kategorie): Ca + Mg  >9 mmol.l-1, Fe > 30 

mg.l-1, Mn > 10 mg.l-1, NH4 > 1 mg.l-1, NO3 > 50 mg.l-1, NO2 > 3 mg.l-1, SO4 > 500 mg.l-1 , celkové mineralizace > 1 g.l-1, 7. symbol 
kritické složky podmiňující zhoršenou kvalitu podzemní vody v regionálním měřítku pro celkovou mineralizaci, 8. symbol kritické 

složky lokálně zhoršující o stupeň vymezenou kvalitu podzemní vody, Hydrogeologické hranice: 9. hranice typu hydrogeologického 

prostředí, 10. hranice území s různou velikostí transmisivity nebo s různým stupněm variability transmisivity, 11. hlavní rozvodnice 

podzemní vody v první zvodni, Dynamika podzemních vod: 12. předpokládaný průběh hydroizohyps první zvodně [m n. m.]  

 

Obr. 6 Hydrogeologická mapa haldy Heřmanice a okolí (upraveno dle Ústřední ústav geologický 1989). 
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Významným kolektorem území jsou štěrkopísčité uloženiny terasových stupňů řeky Odry  

a přilehlých glacigenních sedimentů. Fluviální uloženiny údolní nivy řeky Odry tvoří 

souvrství bazální a povodňové hlíny (Vilímová 2010).  

Bazální souvrství tvoří štěrkopísčité sedimenty s výraznou průlinovou propustností            

a koeficientem filtrace v řádu 10
-3

 až 10
-5

 m.s
-1

, který směrem do nadloží s přibývající 

jílovou složkou klesá. Štěrkopísčité uloženiny bazálního souvrství údolní nivy patří         

do III. třídy propustnosti, označené jako dosti silně propustné a II. třídy transmisivity 

(Ústřední ústav geologický 1989).  

Povodňové hlíny v nadloží bazálního souvrství o mocnosti 2-3 m tvoří různé typy hlín, jílů, 

prachů a jemnozrnných jílovitých písků. Koeficient filtrace v nově hloubených vrtech      

se pohybuje okolo 10
-6

 až 10
-7

 m.s
-1

, což řadí tyto hlíny do kategorie slabě propustné 

(Vilímová 2010).  

Pod bazálním souvrstvím nivy se nachází spodnobádenské vápnité jíly až jílovce 

s koeficientem filtrace nižším než 1,0.10
-8

 m.s
-1

, dle klasifikace horniny nepatrně propustné 

až téměř nepropustné. V západní části jsou uloženy zvětralé svrchnokarbonské pískovce a 

prachovce puklinově až průlinovo-puklinově omezeně propustné. Koeficient transmisivity 

se pohybuje okolo 10
-5

 až 10
-4

  m
2
.s

-1
. Jde o kolektory vázané na přípovrchovou zónu 

rozvolnění hornin (Vilímová 2010). 

Ve fluviálních sedimentech byla zjištěna volná až mírně napjatá podzemní voda v hloubce 

3 – 4 m. V místech bývalého Hrušovského rybníka, který byl částečně vysušen, se začala 

ukládat hlušina. Jedná se o zónu, ve které dochází k přímému kontaktu přírodní zvodně 

vázané na bazální souvrství údolní nivy Odry a zvodně vázané na antropogenní navážky. 

Obě zvodně jsou zde propojeny oproti okolí z důvodu absence povodňových hlín. 

Kontaktem dvou protisměrných proudů dochází ke vzdutí hladiny a stáčení podzemní vody 

k západu a východu. V místech, kde jsou povodňové hlíny málo mocné, nebo mají vyšší 

obsah písčité složky, dochází ke komunikaci obou zvodní, a tak k průniku zvodně 

z antropogenního kolektoru do kolektoru kvartérního (Vilímová 2010). 

V lokalitě také dochází vlivem zatížení odvalovými horninami s mocností nad 30 m         

ke zhutnění podložních hornin. Výsledkem je snížení efektivní pórovitosti a snížení 

propustnosti podloží (Vilímová 2010).  
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2.5 Inženýrskogeologické poměry 

Halda Heřmanice se nachází z pohledu inženýrskogeologického rajónování v rajónu An     

a v jihozápadní části rajónu Ao (obr. 7). Rájóny jsou spojeny s báňským, hutním                

a chemickým průmyslem. První zmiňovaný rajón An je definován jako rajón násypů, 

výsypek a hald, do něhož je zařazena karbonská hlušina, struska a popílek. Dle ČSN 73 

1001 se označují Y, Z. Dle ČSN 73 3050 jsou zařazeny do  2-4 třídy těžitelnosti.  Druhým 

zmiňovaným rajónem Ao, zasahujícím do oblasti haldy Heřmanice, je rajón odkališť           

a navážek odpadu. Dle ČSN 73 1001 se označují Y, Z.  Dle ČSN 73 3050 jsou zařazeny  

do 1-3 třídy těžitelnosti (Sloboda et. al 1993). Haldy tvoří zejména karbonská hlušina, 

hutní, chemické odvaly a toxické substráty. Způsob využití těchto materiálů a možnosti 

zakládání závisí na místních podmínkách, zkušenostech, informacích o složení a zhutnění 

hlušiny. Zájmovou oblast zahrnuje také antropogenní uloženiny tvořené uhelnými              

a flotačními kaly, elektrárenskými popílky a navážkami technického komunálního odpadu. 

Z pohledu zakládání označeny jako nevhodné. Nebezpečným faktorem byl v minulosti vliv 

poddolování, který však již v současné době pominul (Čurda et. al 1998). 

 

>5 m antropogenní uloženiny 

 2-5 m soudržné zeminy 

 předkvartérní podklad > 10 m střídání soudržných a nesoudržných zemin 

   
Obr. 7 Mapa inžernýrskogeologického rajónování list 15-43 (Sloboda et. al 1993). 



Zástěrová Petra: Inženýrskogeologické poměry haldy v Ostravě - Heřmanicích 

2013                                                                                                                                                                   10 

 

 

Obr. 8 Ukázka rajónů zájmového území Heřmanice: 1 – odval (rajón An), 2 – odkaliště (rajón Ao),  

3 – SCHO – skládka chemického odpadu (rajón Ao) 
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2.6 Klimatologie 

Klimatologicky území spadá do mírně teplé oblasti MT10 viz (obr. 9). Pro danou oblast je 

charakteristické dlouhé, teplé, mírně suché léto. Zima bývá převážně krátká, mírně teplá, 

velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Přechodná období jsou krátká, s mírně 

teplým jarem a mírně teplým podzimem (Povodí Odry, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Klimatické regiony (Ovocnářská unie 2005) 

2.7 Fauna a flora 

Vzhledem k endogenním procesům, které na haldě probíhají, nejsou zdejší podmínky 

přijatelné pro bohatou druhovou vegetaci ani faunu.  

Lokalita není vhodná ani v zimních či jarních měsících, kdy by mohla být pro řadu 

živočichů zvýšená teplota přijatelná. Tento fakt souvisí pravděpodobně se skutečností, že 

dochází kromě tepla také k výstupu plynů, jedovatých pro faunu. V případě výskytu flory, 

jsou většinou druhy zakrslé, poškozené a postupně dochází k jejich odumírání. Fauna       

se vyskytuje většinou krátkodobě (Vilímová 2010). 

Odval Heřmanice navazuje na tzv., Heřmanský stav. Jedná se o soustavu chráněných 

území (obr. 10) NATURA 2000, která zahrnuje důležitou Ptačí oblast Heřmanský         

stav – Odra – Poolší. Zároveň se jedná o Evropsky významnou lokalitu. Druhová pestrost 

flóry na ploše odvalu je mnohem nižší, než v širším okolí. Z dřevin převažují náletové 

dřeviny (obr. 11), především bříza bělokorá. Pro místa projevu endogenního hoření je 

typické odumírání vegetace. Ostatní druhy rostlin zastupují celík, rožec, divizna, jestřábník 

a další, které jsou typickými zástupci ruderálních ploch (Vilímová 2010). 
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Obr. 10 Heřmanický rybník – součást NATURA 2000. 

Kromě ploch termicky aktivních, kde dochází k odumírání veškeré flory a míst bez těchto 

projevů, kde lze nalézt typicky ruderální porosty, lze rozlišit také místa černé skládky.    

Pro ty je typické složení flory, s významným výskytem kopřivy dvoudomé (Vilímová 

2010). 

 

Obr. 11 Náletové dřeviny na haldě Heřmanice.  

Většina živočišných druhů se vyskytuje mimo termicky postižené části území, zejména    

ve vzdálenějším okolí. Na postižených částech haldy byli zaznamenáni motýli, brouci, 

blanokřídlí apod. Nejčastěji lze spatřit ruměnce pospolného a mravence. Zvýšenou teplotu 

povrchu haldy využívají srnci. Z chráněných ptačích druhů lze zmínit slavíka obecného     

a s vysokou pravděpodobností ťuhýka obecného a žluvu hajní. Mezi ostatními chráněnými 

živočichy lze spatřit čmeláka, ještěrku obecnou, či rosničku zelenou. Poslední skupinou, 

pouze migrující přes zájmové území jsou skokan zelený, užovka obojková a otakárek 

fenyklový (Vilímová 2010). 
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3. Metodika 

3.1 Zpracování datových podkladů v ArcGIS - mapy izoterem  

V této kapitole je podrobně popsána práce s podkladovými daty v prostředí ArcGIS, která 

je důležitou součástí pro výpočet ploch jednotlivých teplotních intervalů a jejich následné 

vyhodnocení. 

3.1.1 Vstupní data  

Pro tvorbu diplomové práce bylo využito softwaru ArcGIS 10 firmy ESRI. K dispozici 

byly rastrové mapy izoterem (obr. 12), poskytnuté společností DIAMO, státní podnik, 

odštěpný závod Odra, v souřadnicovém systému S-JTSK, zobrazeny pomocí kartézské 

soustavy souřadnic. Na mapách jsou vyobrazeny a očíslovány sondy, v nichž se teplota 

měřila a pomocí izoterem oblasti se stejnými hodnotami zpracovány interpolací.              

Na základě účelově zvolené teplotní škály, byly vytvořeny polygony, na kterých je teplota 

barevně odlišena. Teplotní monitoring probíhal na haldě v letech 2004 až 2006, ve 

třímetrových intervalech do celkové hloubky 30 m pod terénem. Rok 2004 poskytl záznam 

za měsíc prosinec. Za rok 2005 a 2006 byly k dispozici mapy izoterem z období IV. 

čtvrtletí. V této práci jsou zpracovány pouze vybrané mapy izoterem. Hlavním kritériem 

pro výběr reprezentativních zástupců byla hloubka měření. Vzhledem k vývoji teploty do 

hloubky byly analyzovány údaje ve 4 úrovních do konečné hloubky 12 m. Od této hloubky 

nedocházelo k teplotním změnám. Analyzováno bylo tedy 12 map izoterm.  

Snímky byly před samotnou prací v prostředí ArcGIS naskenovány ve vysokém rozlišení 

s 500 dpi a exportovány do formátu JPEG. 

 

Obr. 12 Ukázka mapy izoterem za IV. čtvrtletí 2006 v hloubce 3 m pod povrchem (Stoniš 2006). 
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3.1.2 Georeference podkladu 

V první fázi bylo zapotřebí transformovat všech 12 rastrových map do souřadného 

systému, v našem případě S-JTSK, tzv. georeference podkladu. Kvalitní transformace 

závisí na rovnoměrném rozmístění vlícovacích bodů.  Zvoleny byly souřadnice rohových 

bodů a poté zapsány do tabulkového procesu MS Excel (obr. 13). Jelikož jsou data             

v souřadnicovém systému S-JTSK, vyobrazeny v kartézské souřadnicové soustavě, bylo 

nutné při práci v prostředí GIS přenést souřadnice do záporných hodnot. 

 

Obr. 13 Souřadnice vybraných bodů 

Tabulka se souřadnicemi vybraných bodů byla uložena do již předem nadefinovaného       

a připojeného adresáře v ArcCatalog. Po otevření nového dokumentu ArcMap, byla 

pomocí nabídky Menu – Soubor – Přidat data – Přidat XY data vybrána v připojeném 

adresáři tabulka s příslušnými souřadnicemi (obr. 14).  

 

Obr. 14 Vkládání souřadnic do ArcMap 

První vrstva, jejíž data jsou ve formátu bodů, se zobrazila v Obsahu, a také 

ve Zobrazovacím poli. Vzhled bodů, jejich tvar a barva byly zvoleny pomocí ikony Symbol 

zobrazení (obr. 15). Prostřednictvím nabídky Menu – Přidat data byly postupně               

do prostředí ArcMap přidány všechny mapy izoterem (obr. 15). Pojmenování rastrových 

map je znázorněno na obr. 16. 
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Obr. 15 Vkládání mapy izoterem  

Obr. 16 Pojmenování rastrových map podle kódu 

Pro Georeferencování byla využita funkce Georeferencování rastrů a CAD souborů, 

nástroj Přidat vlícovací body z nabídky nástrojů v Menu (obr 17).  Shodné body ve vrstvě 

„souřadnice“ a vrstvě „3_12_2004“ byly postupně propojeny. Identický průběh 

georeference následoval u všech 12 map izoterem.   

Obr. 17 Průběh propojování identických bodů - vpravo dole již propojené body. 

Přidat vlícovací body 

Symbol zobrazení 

3 _ 12_ 2004 

                            Hloubka v [m] - Měsíc (resp. čtvrtletí) -   Rok                             
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Oblast o známých souřadnicích byla za pomoci 

„masky“ ohraničena. K tvorbě masky bylo 

nutné v prostředí ArcCatalog vytvořit novou 

vektorovou vrstvu (ve smyslu terminologie 

ESRI, se používá označení vektoru 

„shapefile“) (obr. 18) s typem entity "polygon" 

a poté přetáhnout do Tabulky obsahu v 

ArcMap. Tvorba "masky" zájmového území 

byla ve Zobrazovacím poli zahájena funkcí 

Editace – Zahájit editaci (obr. 19). 

Hranice haldy bylo nutné z důvodu následných 

výpočtů ještě blíže specifikovat. Proto byla 

vytvořena nová shapefile, ohraničující území 

s měřenými vrty. Stejně jako u vrstvy "maska", 

se vytvořila a následně přetáhla do ArcMap 

nová vrstva s entitou polygon a názvem 

"halda". Pomocí Editace byly postupně propojeny okrajové body, tvořící křížky 

zaměřených vrtů a pomocí nich vytvořena hranice (obr. 20). 

 

 

Obr. 19 Výběr dat k editaci a již vytvořená Maska pomocí funkce Editace. 

 

Obr. 18 Tvorba nové vrstvy Shapefile v 

ArcCatalog 
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Obr. 20 Hranice haldy vytvořená pomocí funkce Editace. 

3.1.3 Vektorizace izoterm teplot 

Po zgeoreferencování map a vytvoření „masky“ a „haldy“ následovala vektorizace 

teplotních izoterm (obr. 21). Izotermy představují liniovou entitu, vytvořenou stejně, jako 

v předchozích bodech v ArcCatalog. Pro každou mapu izoterm byla vytvořena jedna vrstva 

s izoliniemi. Pro dobrou přehlednost a orientaci byla vrstva s izoliniemi pojmenována 

stejně, jako vrstva rastrové mapy, které náležela, s přidáním předpony "izo".  

 

Obr. 21 Vektorizace izoterm 
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3.1.4 Tvorba databáze ve formě atributových tabulek 

Každé izotermě byla přiřazena hodnota s její skutečnou teplotou pomocí Atributové 

tabulky spravované vrstvy (obr. 22). V tabulce jsou ve sloupcích uvedeny informace          

o pořadí vrstvy, typu prvku a ve sloupci Id hodnoty teplot ve stupních Celsia.    

 

Obr. 22 Atributová tabulka 

3.1.5 Tvorba rastru 

K vytvoření rastru byl použit modul Topo to raster. Jedná se o jednu z možností 

transformace vektoru do rastru. Jedna z interpolačních metod, kterou prostředí ArcGIS 

nabízí. Pomocí ArcToolbox – Spatial Analyst Tools – Interpolation – Topo to Raster byla 

vybrána data k interpolaci a nastavena velikost buňky.  

Rastr je definován velikostí základní buňky. Velikost základní buňky se volí podle 

zpracovaného měřítka. V tomto případě je to 1,5 m, která vzhledem k účelu a přesnosti 

plně vyhovuje požadavkům (obr. 23). 

 

Obr. 23 Tvorba rastru 
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Původní rastr je počítán po 1°C. Pro další analytické zpracování je důležité tento interval 

sjednotit. Jedná se o proces prvotní reklasifikace. Byl zachován postup reklasifikace do 7 

intervalů tak, jak byl navrhnut dle Stoniše 2006. Pomocí ArcToolbox – Spatial Analyst 

Tools – Reclass – Reclassify (Obr. 24) 

 

 

Obr. 24 Reklasifikace intervalů 

3.1.6 Výpočet plochy 

Plochu lze v prostředí ArcGIS spočítat několika způsoby. V této práci byl použit modul 

Zonal geometry as a table, který v tabulkové formě zobrazuje plochu reklasifikovaných 

polygonů v m
2
. Pomocí  ArcToolbox – Spatial Analyst Tools – Zonal – Zonal Geometry as 

Table byla data ve formátu dbf. vyexportována ve formě tabulky (obr. 25).  

Jeho další zpracování probíhalo v prostředí MS Excel, kdy na základě velikosti ploch 

jednotlivých teplotních intervalů byly vytvořeny grafy potřebné ke zhodnocení termických 

procesů (viz kapitola zhodnocení termických procesů). 

 

Obr. 25 Výpočet ploch pomocí Zonal Geometry as Table a export do MS Excel 
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3.2 Měření povrchové teploty na odvalu pomocí termokamery 

Zjištění aktuálních teplotních podmínek na povrchu haldy Heřmanice (obr. 26) bylo 

provedeno za pomoci termokamery testo 880. Termicky aktivní oblast ve východní části 

haldy je postupně rozebírána, a tak lze na odkrytých svazích relativně snadno rozlišit 

termicky přeměněné a nepřeměněné části. 

 

Obr. 26 Měření povrchové teploty pomocí termokamery na vybraném úseku haldy Heřmanice. 

Ke zjištění povrchové teploty byl vybrán reprezentativní úsek (obr. 27) o délce 50 m. 

Provedeno bylo celkem 10 teplotních měření (obr. 28) ve směru SSZ – JJV (obr. 29). 

V každém měřeném místě byla provedena rovněž fotodokumentace a lokalizace pomocí 

přístroje GPS Garmin Oregon 450t. Výstup z každého měření je tedy opatřen GPS 

souřadnicemi, termo snímkem a foto snímkem (obr. 31-40). 

 

Obr. 27 Reprezentativní úsek měření povrchové teploty ve směru  JJV - SSZ 

 

Obr. 28 Výškový profil měřeného úseku ve směru JJV- SSZ a zaměřené body 
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Měření termokamerou představuje bezdotykové, neboli pasivní měření. Termokamera měří 

dlouhovlnné infračervené záření, ze kterého následně dopočítává teplotu měřeného objektu 

s ohledem na stupeň emisivity (ε) povrchu měřeného objektu a kompenzaci odražené 

teploty (RTC = Reflected Temperature Compensation). Jeden pixel detektoru představuje 

jeden teplotní bod. Na displeji je znázorněn barevně. Měření probíhá pouze na povrchu, 

nikoliv uvnitř tělesa (Auer 2008).  

 

Obr. 29 Přehledná mapa – úsek měřený termokamerou (google.com  2013) 

Emisivita (ε) je definována, jako ochota materiálu pohlcovat, a tedy i vyzařovat 

infračervené záření. Její hodnota se v přístroji nastaví ručně, na základě charakteru 

materiálu. Dle orientační tabulky emisivity se v našem případě pohybuje hodnota emisivity 

okolo 0,8. Její hodnota se odvíjí zejména od struktury povrchu. Matné, strukturované         

a hrubé povrchy mají zpravidla vyšší hodnotu emisivity, než povrchy hladké a lesklé. 

Reflexe (ρ) je pro každý materiál specifická. Udává schopnost tělesa odrážet záření.         

Je závislá na charakteru povrchu materiálu (Auer 2008). RTC odpovídá teplotě okolí, což 

v našem případě znamenalo 25 °C.  

                                  

Obr. 30 Vlevo - termokamera, vpravo - ukázka prostředí IRSoft firmy Testo – softwaru pro termografickou 

analýzu: vlevo nahoře – termo snímek, vpravo nahoře – teplotní stupnice [°C]  termosnímku, vpravo dole – 

foto snímek, shodná oblast s termo snímkem. 
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Ideální podmínky pro měření představují stabilní počasí beze srážek, suché a přístupné 

plochy a bezvětří. Měření by mělo probíhat z co nejmenší možné vzdálenosti, aby byl 

omezen rušivý vliv cizích částic ve vzduchu, jako například prachu (Auer 2008). 

Výstup z termokamery byl zpracován pomocí softwaru IRSoft firmy Testo. Každé z deseti 

měření zahrnuje termo snímek, v němž byla vyznačena izoterma o střední hodnotě dané 

teplotní škály, která je u každého snímku dána rozsahem naměřených teplot a byla 

označena zelenou barvou. Izotermy byly vytvořeny pro snazší rozlišení oblastí s vyššími   

a nižšími teplotami. Termo a foto snímky jsou zobrazeny na obr. 31- 40 a jejich 

zhodnocení v kapitole 10.2 Povrchové vyhodnocení části termicky aktivního úseku. 

 

Obr. 31 Bod měření 1. Termo snímek povrchové teploty vlevo, foto snímek měřené oblasti vpravo. 

 

Obr. 32 Bod měření 2. Termo snímek povrchové teploty vlevo, foto snímek měřené oblasti vpravo. 
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Obr. 33 Bod měření 3. Termo snímek povrchové teploty vlevo, foto snímek měřené oblasti vpravo. 

 

Obr. 34 Bod měření 4. Termo snímek povrchové teploty vlevo, foto snímek měřené oblasti vpravo. 

 

Obr. 35 Bod měření 5. Termo snímek povrchové teploty vlevo, foto snímek měřené oblasti vpravo. 
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Obr. 36 Bod měření 6. Termo snímek povrchové teploty vlevo, foto snímek měřené oblasti vpravo. 

 

Obr. 37 Bod měření 7. Termo snímek povrchové teploty vlevo, foto snímek měřené oblasti vpravo. 

 

Obr. 38 Bod měření 8. Termo snímek povrchové teploty vlevo, foto snímek měřené oblasti vpravo. 
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Obr. 39 Bod měření 9. Termo snímek povrchové teploty vlevo, foto snímek měřené oblasti vpravo. 

 

Obr. 40 Bod měření 10. Termo snímek povrchové teploty vlevo, foto snímek měřené oblasti vpravo. 
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4. Úvod do problematiky hald 

V ostravsko-karvinském revíru s hornickou tradicí již přes 200 let, jsou velmi významné 

stopy po hornické činnosti. Dobývání černého uhlí zásadně poznamenalo zdejší krajinu. 

Hlubinná těžba byla v ostravsko-karvinském revíru prováděna především na zával, avšak 

vytěženou hlušinu z přípravných děl, z třídění a úpravy uhlí bylo nutné uložit na povrch 

(Vilímová 2010). Identifikováno bylo na 281 deponií (Jelínek 2013). Počet odvalů v celém 

ostravsko-karvinském revíru je přibližně 46. Jedná se o podstatně menší počet, než 

v předešlých letech, což je přičítáno zejména slučování jednotlivých odvalů, a také jejich 

sekundárním využíváním v podobě stavebního materiálu. Za dobu hornické činnosti byla 

vytvořena řada odvalů a mnohé z nich již nelze v terénu téměř lokalizovat. Postupem času 

prošlo těžební hospodářství řadou změn (Jelínek, Daněk 2007). Jednou z nich byla změna 

v ukládání horninového materiálu.  

V minulosti převládal kuželový tvar hald s cílem co nejmenšího plošného postižení 

(Jelínek, Daněk 2007). Později došlo k přechodu ukládání na tabulové, plošné, 

vyrovnávací, svahové, nebo ploché haldové pokryvy. Tyto nové tvary přinesly snadnější 

přístup k rekultivaci území, vyrovnávání poklesů, tlumení požárů a snížení prašnosti 

(Čurda et. al 1998). Jednotlivé typy hald lze rozdělit na osm základních tvarů (obr 41). 

  

Obr. 41 Typy hald 

 

První typem jsou haldy kuželové. V krajině se vyznačují výraznou výškou, která 

mnohonásobně převažuje nad šířkou a je dominantou okolí. Tento typ odvalů byl vršen 

většinou za pomoci lanovkového systému, a proto je jejich přístup často značně obtížný. 

Jako příklad lze uvést například památkově chráněný odval Ema, nebo odval dolu Odra. 

Typ haldový je podobný kuželové haldě, ale jeho základna je plošně rozsáhlejší a vrchol 

neostrý. Třetím typem jsou haldy tabulové. V případě těchto hald je převažující délka nad 
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výškou. Jedná se o nejčastější tvar odvalů ostravsko-karvinského revíru. Jsou plošně velmi 

rozlehlé. Pro svoji malou výšku snadněji splývají s okolním terénem. Podobají                  

se přírodním stolovým horám. Příkladem je odval Jan Šverma. Terasové haldy jsou svým 

tvarem podobné haldám tabulovým, ale s nižší výškou. V okolí vodních toků sloužily také 

jako opatření proti záplavám. Zasypávaly části údolních niv, či poklesové sníženiny.    

Mají rovněž protierozní funkci (Smolová et. al 2010). Mezi terasové haldy patří například 

halda dolu Zárubek (Jelínek, Daněk 2007). Tento typ haldy může být vytvořen 

z kteréhokoliv jiného typu haldy, pokud na jeho svazích dojde k vytvoření teras. Svahový 

typ haldy vznikl na svahu, tzn., že do jisté míry kopírují původní tvar terénu, a tak se 

mohou zcela přizpůsobit přírodnímu svahu. Odvaly hřbetové mají dominantní protáhlý 

hřbet s různým sklonem svahů a plochou zaoblenou vrcholovou částí. Jejich tvar je 

důsledkem zvláštní konstrukce lanové dráhy při dopravě hlušiny na výsypku. Bývají 

v blízkosti řek, kde vytváří lem koryta. Takovým příkladem je odval Eduard Urx 

v Petřkovicích. Nevýrazným typem hald jsou haldy vyrovnávací, které jsou umístěny 

v konkávních tvarech reliéfu a bývají označovány také jako zasypávky. Haldy posledního 

typu označovány jako ploché pokryvy. Jsou morfologicky velmi málo výrazné. Plocha 

haldy velmi výrazně převyšuje její výšku (Smolová et. al 2010).  

Haldy jsou nedílnou součástí zdejší krajiny. Snaha o jejich začlenění do krajiny                  

a využívání je podmíněna problematikou termických procesů. Termické procesy jsou 

zásadním problémem haldového materiálu, a proto jsou dále rozebrány podrobněji. 
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5. Termické procesy 

Termické procesy v haldách jsou většinou způsobeny procesem samovznícení uhelné 

hmoty nacházející se v materiálu odvalu v různých formách, jako volné úlomky uhlí, nebo 

jako částice uhelné hmoty dispergované v doprovodných horninách. 

Příčinu nastartování procesu samovznícení popisuje několik teorií, přičemž v každé z nich 

platí pravidlo o vhodných počátečních podmínkách. Jedná se o podmínku přítomnosti 

hořlavé látky, přítomnosti kyslíku a dostatečnou teplotu.  

První z teorií je označována jako pyritová, která připisuje impuls samovzněcovacích 

procesů obsahu pyritu, který v uhlí urychlí oxidaci, při současném vývinu tepla. Uhelná 

hmota se zahřeje až k bodu vznícení. Vznikne síran, který za vzniku tepla dále oxiduje. 

Zjištěno bylo, že k samovznícení dochází také u uhlí, ve kterém se pyrit nevyskytuje. Další 

teorie je označována jako absorpční neboli oxidační, která je považována za nejpřijatelnější 

z teorií. Dle této teorie pohlcuje uhlí svým povrchem kyslík. Uhelná hmota reaguje 

s kyslíkem, dochází k oxidaci (Hájek, Faster 1977). 

 

Obr. 42 a) Křivka průběhu samovznícení (Hájek, Faster 1977) b) projevy termické aktivity na odvalu 

Heřmanice 

Jestliže je okysličované uhlí dostatečně ochlazováno, teplo se nekumuluje, ale je odváděno. 

V případě, kdy je teplo kumulováno za současného přístupu kyslíku, dochází ke zvyšování 

teploty. Dle charakteru a množství uhelné složky v hlušině, je pak oblast více, či méně 

náchylná k samovznícení a teplota uhelné hmoty se může zvýšit až k bodu nebezpečí, tzn. 

40 °C. Ta dále stoupá dle grafu, (obr. 42a ) až ke kritickému bodu, přičemž u černého uhlí 

tato hodnota může být nepatrně vyšší (60-70°C), než u hnědého uhlí (50-60°C). Tento bod 

je označován jako tzv. zápar. Identifikovat vznikající zápar je velmi složité. Tohoto bodu 

může být dosaženo v řádu týdnů, ale i let. Po překonání tohoto kritického bodu, neboli 

bodu záparu teplota dále pokračuje k bodu zvratu, kde (obr. 42a ) teplotní křivka prudce 

stoupá. Teprve tehdy je možné pozorovat první příznaky. Při hodnotě 150 - 180 °C, tzv. 

švelovacím bodu dochází k rozkladu uhelné hmoty, při níž se vylučují hořlavé                    
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a aromatické produkty a lze pozorovat charakteristický zápach, jenž je možné přirovnat 

k pachu petroleje. Při dosažení bodu zápalu nastává samovznícení, tzn., že byly splněny 

všechny podmínky ke vzniku hoření. Uhlí takto může pouze žhnout a při větším přívodu 

kyslíku, např. odkrytím postižené části haldy dojde k progresi termické aktivity        

(Hájek, Faster 1977).  

Průběh samovznícení na haldě je ovlivněn činiteli, jako jsou složení, množství, stupeň 

prouhelnění a vlhkost dispergované uhelné hmoty. Dalšími činiteli jsou možnost 

akumulace tepla v místě oxidace uhelné hmoty, přístup kyslíku, který je ovlivněn geometrií 

a rozrušením haldy, ale také převládající směrem větru. Je důležitá i granulometrie uhelné 

hmoty a ostatního haldového materiálu. Procento hořlavé složky v materiálu deponovaném 

na odvalu Heřmanice je značně proměnlivé, avšak nejčastěji dosahuje od 12 % do 20 % 

(Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013).  

Jak již bylo výše uvedeno, na základě empiricky zjištěných údajů při kontrolách, sanacích 

a rekultivacích odvalů z ostravské části ostravsko-karvinského revíru, je možno 

konstatovat, že k samovznícení dochází, pokud je výška deponie vyšší než 5 metrů 

(Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013).  

Co se týče přístupu kyslíku, tak můžeme konstatovat, že čím lepší je přístup vzduchu 

vztaženého k objemové jednotce haldy, tím je vyšší možnost izotermické reakce, avšak to 

platí za podmínky dostatečné akumulace tepelné energie. Všechny výše uvedené okrajové 

podmínky byly na haldě Heřmanice splněny. Dosah, časový průběh a hloubkový dosah 

termických procesů je uveden v kapitole Zhodnocení termických procesů haldy 

Heřmanice. 

Speciální případ, který může na haldách nastat, a který souvisí s termickými procesy, je 

situace, kdy odval je umístěn v morfologické depresi. Ve fázi samovzněcovacího procesu, 

při které vzniká oxid uhličitý, by docházelo k jeho akumulaci ve spodní části deprese. 

Tímto procesem dochází k saturaci volných prostor vznikajícím CO2 a k vytlačování O2    

tj. k inhibování hmoty (znemožnění vzniku reakce samovznicení) v haldě uložené, což by 

mělo za následek deaktivaci termických procesů pouze však v této části odvalu. V případě, 

že se jedná o haldu s výškou menší než 12 metrů, včetně dna morfologické deprese, 

zúčastní se termického procesu pouze ta část, která není saturována CO2 (obr. 43).         

Tím by nebyla v této části splněná základní podmínka aktivity termických procesů 

(Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013). 

 

Obr. 43 Teoretický případ termicky aktivní haldy uložené v depresi. O2 je vytlačeno CO2, což ovlivňuje 

rozsah termické aktivity v případě haldy do 12 m.  
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To znamená, že nejdůležitější okrajovou podmínkou těchto procesů je skutečnost, že oxid 

uhličitý má vyšší specifickou hmotnost než kyslík, tzn., že kyslík vytlačuje. Zároveň tento 

proces je jedním ze způsobů hašení důlních požárů Zhang et al. (2007). 

Samozřejmě je důležitá i geometrie deprese, její šířka a sklony svahu, protože to všechno 

ovlivňuje velikost prostoru té části haldy, který by byl saturován CO2. Vliv má samozřejmě 

výška haldy, protože u hald vyšších 12 metrů, i když probíhají termické procesy, tak CO2 

umístěné v depresi nemá vliv na deaktivaci termických procesů.  
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6. Výška hald ve vztahu k termickým procesům 

Nejdůležitějším parametrem z pohledu bezpečnosti hald je jejich výška, kterou ovlivňuje 

množství uložených hmot v závislosti na jejich tvaru. Z pohledu výšky hald lze dle empirie 

rozlišit několik stavů s různými okrajovými podmínkami z pohledu bezpečnosti vůči 

termickým procesům (obr. 44, 45). 

První nejbezpečnější geometrie haldy je, když je její výška menší než 5 metrů (obr 44a). 

Dle empirických zkušeností ostravsko-karvinského revíru bylo zjištěno, že u této 

geometrie nedochází k postupnému zvyšování teploty, která je potřebná pro 

samovzněcování, protože dochází k všesměrnému ochlazování haldy. To umožňuje tato 

nevysoká geometrie. Tzn., že halda s touto geometrií je jednoznačně nejbezpečnější. 

Pak z pohledu geometrie rozlišujeme dvě další varianty a to jsou nebezpečné haldy 

z pohledu termické aktivity. 

Druhá varianta představuje haldu s výškou 5-12 metrů (obr. 44b). Představuje svým 

způsobem nejnebezpečnější variantu, protože se zde nachází již dostatek haldového 

materiálu proto, aby mohlo dojít k akumulaci teplot v kombinaci s dostatečným zásobením 

kyslíkem a následně k samovzněcování. Výše uvedené samoochlazovací procesy již 

nestačí k regulaci takovéhoto objemu hmot. Neznamená to však, že halda hoří pouze 

v intervalu 5-12 metrů, ale může být termicky aktivní v celém výškovém intervalu.  

Třetí variantou je geometrie haldy nad 12 metrů (obr. 44c). Jde o podobně nebezpečnou 

variantu, která byla uvedena v předchozí, druhé variantě. Rozdíl je pouze ve skutečnosti, 

že na této haldě s touto geometrií je termicky aktivní povrchové pásmo cca do 12 metrů. 

Pokud bychom chtěli porovnat variantu 2 a 3 navzájem, tak záleží od úhlu pohledu, kterým 

je budeme srovnávat. Pokud zvolíme úhel pohledu v množství deponovaného materiálu, 

tak varianta 3 představuje haldu, ve které je možno samozřejmě uložit větší množství         

a prohořívat bude pouze zhruba do 12 metrů (ověřeno termometrickým monitoringem), 

protože níže již není vzhledem k propustnosti horninového materiálu možný přívod 

potřebného množství kyslíku nezbytného pro termické procesy (Jelínek, Marschalko, 

Zástěrová 2013). 

 

Obr. 44 Tři geometrie hald z pohledu bezpečnosti vůči termické aktivitě a) 0-5 m b) 5-12 m c) nad 12 m 

  



Zástěrová Petra: Inženýrskogeologické poměry haldy v Ostravě - Heřmanicích 

2013                                                                                                                                                                   32 

 

Uvedená empirie je zobecnitelná v horninově materiálních podmínkách, které jsou 

v ostravsko-karvinském revíru. Pravděpodobně by již nebyla platná v jiných 

petrografických typech a míra podobnosti, resp. odlišnosti s touto empirií závisí na 

shodnosti (rozdílnosti) v propustnosti horninových materiálů dle koeficientu permeability 

(Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013). 

Uvedená empirie má velký praktický význam pro různé účely, jedním z nich je sanace hald 

s termickou aktivitou. Uvedenou znalost použijeme při odstraňování termické aktivity, 

když vytváříme finální sanační geometrie hald s výškou do 5 metrů. Tzn., že popisovanou 

variantu 2 a 3 měníme zásahem do varianty 1, kterou považujeme za bezpečnou.  

 

Obr. 45 Různé výškové stavy haldy a jejich vztah k bezpečnosti vůči termické aktivitě 

Haldy představují svébytný morfologický prvek, u kterého se vždy při rozebírání postupuje 

individuálně (speciálně). Je možno rozlišovat tři základní okrajové podmínky, v kombinaci 

kterých realizujeme technologický postup rozebírání. Jedná se o pozici haldy v krajině, o 

její tvar a materiálové složení haldy.  

Co se týče pozice haldy v krajině, tak je důležitá návaznost haldy na potřebné odsunové 

cesty, infrastrukturu, napojení na železnici. Významné je také umístění haldy v určitých 

krajinných prvcích. Zde zvláště u více citlivých oblastí je potřeba řešit případnou možnost 

kontaminace.  

Pokud budeme hodnotit rozebírání haldy ve vztahu k jejímu tvaru, tak musíme 

zohledňovat rozdílnou technologii rozebírání. Např. jinak rozebíráme kuželovou a jinak 

tabulovou haldu. Kuželovou haldu rozebíráme po etážích směrem od shora dolů, aby 

nedocházelo k její destrukci. Rozebírání planární haldy realizujeme také po etážích, ale 

oproti kuželové je tento proces vzhledem k její stabilitě technicky mnohem jednodušší.  

Materiálové složení vnímáme zejména z pohledu geometrie haldy, protože v haldě 

rozlišujeme při rozebírání zónu termicky aktivní a neaktivní. Špatný technologický postup 

může vést ke změně okrajových podmínek tohoto pohledu. Při odtěžování z termicky 

aktivních zón je třeba vytvářet mezideponie, kde materiál rozprostřeme kvůli vychlazení    

a poté s ním můžeme dále manipulovat. Je důležité rozlišovat granulometrické složení 

haldy (obr. 46), protože podle účelu je někdy potřeba určité frakce (jako např. balvanité 

kusy) mechanicky rozpojovat na menší kusy. Z ekonomického hlediska je nutné brát ohled 

také na finální produkt, způsob využití materiálu. Termicky alterované (zbavené hořlavých 

složek) kamenivo lze, pokud vyhovují technologické parametry, použít do konstrukčních 
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vrstev silnic, železnic, na hrubé terénní úpravy apod. Z deponované hlušiny, která neprošla 

termickým procesem, je rovněž možno speciálním úpravárenským procesem získat 

energeticky využitelnou surovinu (Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013).   

 

Obr. 46 Příklad třídění různých granulometrických frakcí – halda Heřmanice. 
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7. Chronologický vývoj haldy Heřmanice 

První časový úsek existence haldy je vázán na období nasypávání haldy, která probíhala  

od roku od roku 1838 do roku 1990. Halda Heřmanice byla navážena v rámci dobývání 

černého uhlí na dole Heřmanice (Ida, Stalin, následně Rudý říjen). Po útlumu těžby v roce 

1990 bylo potřeba území sanovat a následně v čase připravit (komplexní rekultivací)        

na účel, pro který bude toto území využíváno v budoucnu dle územního plánu. Realizaci 

tohoto záměru provádí DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Odra, který má na starosti 

likvidaci starých důlních zátěží na území České republiky. Na obrázku 47 je znázorněna 

posloupnost změn. 

 

Obr. 47 Časová posloupnost rekultivace haldy Heřmanice. Řez A-A´ vyznačen na obr. 49 – snímek    

z roku  2011 

Prvním stavem (obr.47a) vytváření haldového komplexu je úvodní levá lavicovitá halda, 

která představuje historickou část s nasypáváním od 1838 – 1954. 

Druhý stavem (obr. 47b) je stav z roku 1990, přičemž od roku 1954 - 1990 zde probíhalo 

stádium největšího nasypávání haldy s největšími přírůstky ročních kubatur. Tzn., že tento 

stav z roku 1990 je situací, kdy byla geometrie haldy v maximálním stavu z hlediska 

množství uložených hmot. V tomto řezu rozlišujeme tři základní části.  
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Z levé (západní) strany nižší lavicovitá termicky neaktivní halda, která přechází               

do termicky aktivní části s kuželovou vyšší haldou a s pravým nižším násypem. 

 

Obr. 48 Prostor odtěžování a skládky tuhého komunálního odpadu 

Třetí stav (obr.47c) představuje stav od roku 2005 po současnost, kdy pravá část 

(východní) začala být odtěžována. Odtěžování bylo realizováno bagrem. K haldovému 

materiálu bylo přistupováno dvěma způsoby. První byl použit bez úpravy v surovém stavu 

jako materiál korekční, zásypový, avšak musel splňovat parametry pro toto využití.    

Druhá část materiálu byla upravována na kamenivo nejdříve rozdružováním v mobilní 

drtičce, s následnou separací podle požadovaných granulometrických frakcí 0-32, 32-64, 

větší než 64, s maximální možnou velikostí 108 mm dle poptávky. Nachází se zde relikt 

zabezpečené skládky chemického odpadu s ochranným pásmem a oblast odkališť, která 

tvoří prozatímní rezervu pro skládku tuhého komunálního odpadu (obr. 48) . V současné 

době, na rozdíl od dvou předcházejících časových řezů je postupně zahlubována ve střední 

části vzdušná stěna, která spolehlivě oddělí termicky aktivní střední část od termickými 

procesy dosud nedotčené části západní (Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013).  

Čtvrtým stavem (obr. 47d) je prognózní situace, kdy bude rozšířena vzduchová stěna 

západním směrem. Její maximální zahloubení bude ukončeno na úrovni původního terénu. 

Pátým stavem (obr. 47e) je stav prognózní, kde bude snížen vršek kuželové haldy. 

S materiálem je nakládáno stejným způsobem, jako v předchozích případech. 

Posledním šestým stavem je stav s definitivní projektovanou výškovou úrovní terénu 

(finální morfologie), kdy celá zájmová oblast bude uvedena do souladu s územním plánem. 

Tohoto stavu bude dosaženo pomocí dalšího výrazného snížení geometrie hald. Aktuální 

variantou je vytvoření lesů, s tzv. zvláštním určením (ochranný les dle územního plánu). 
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Bude mít charakter smíšeného lesa s různými dřevnými kulturami, jako jsou duby, smrky, 

jasany, které představují původní druhy v této oblasti (obr. 47f). V budoucnu však může 

být vyvolán zvýšený tlak na uvedené území, a to vzhledem k jeho pozici (nedaleko centra 

města, kompletní infrastruktura, blízkost dálniční sítě). Bude se tedy jednat o atraktivní 

lokalitu pro rezidenční i komerční zástavbu (obr. 47g). Oblast by mohla být kromě toho, že 

se nachází uprostřed městské aglomerace atraktivní také proto, že v jejím sousedství leží 

evropsky významná lokalita Heřmanický rybník, který je rovněž významnou 

ornitologickou lokalitou. Z pohledu zakládání staveb zde bude možno po detailním 

inženýrskogeologickém průzkumu stavět zástavbu (Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013).  

Časový vývoj Heřmanické haldy je níže popsán také na základě leteckých snímků, jejichž 

časová posloupnost nekoreluje s výše uvedeným vývojem, ale dle dostupných leteckých 

snímku. Letecké snímky na obr. 49 představují komplexní pohled na vývoj Heřmanické 

haldy v období od konce 19. století až do současnosti.  

 

Obr. 49 Letecký pohled na vývoj Heřmanické haldy. Popis na snímcích dle roku 2011. Řez A-A´ znázorněn 

na obr. 47 c), Řez B-B´ znázorněn na obr. 5 (mapy.cz 2013, geoportal.cenia.cz  2013) 
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Prvním snímek představuje historická mapa zřejmě z konce 19. století, kde se v místech 

Heřmanické haldy nacházel Hrušovský rybník (dobový název Hruschauer gr. Teich)          

a v severovýchodní části od zájmového území Heřmanický rybník (dobový název 

Herzmanitzer-grosser Teich).  

Druhý snímek je situace z roku 1954. Na snímku je patrné, že došlo k zasypání 

Hrušovského rybníka. Při okrajích kuželové haldy, vytvořené při těžbě uhlí v letech 1838 

až 1954 ve východní části území, jsou patrné zbytky Hrušovského rybníka. V tomto 

období došlo také ke vzniku dvou menších hald ve východní části o rozměrech necelých 

100 m.  

Na snímku z roku 2003 je již plně nasypána také východní část haldy. Jedná                      

se o maximální rozsah haldy. Patrná je také existence dvou kalových nádrží. Skládka 

chemického odpadu, vytvořena přibližně ve střední části ještě nebyla sanována. Halda byla 

zalesněna, z části rekultivována vysázenou a z části náletovou vegetací. Ve východní části 

je evidentní projev termické aktivity, která eskalovala kolem roku 1998. V takto 

postižených místech dochází k úhynu vegetace.  

Na dalším, čtvrtém snímku z roku 2006 je již skládka chemického odpadu zasanována 

(obr. 8). Východní část je v souvislosti s rozšiřujícími se termickými procesy dále 

odlesňována. V roce 2005 započalo odtěžování haldy, které je zde již zřetelně vidět          

ve východní části.  

Na posledním snímku z roku 2011 je výrazný projev plochy postižené termickými procesy. 

Vegetace na odvalu zásadně ustupovala severním směrem a zvětšil se také odtěžený 

prostor. V severní části, při okraji zájmového území byl vybudován technologický park na 

úpravu a třídění kameniva. Těžba byla zahájena také na jižním okraji skládky chemického 

odpadu v bezpečné vzdálenosti, tzn., za ochranným pásmem skládky 54 metrů (Jelínek, 

Marschalko, Zástěrová 2013). 

 

 

 

 

 

 

  



Zástěrová Petra: Inženýrskogeologické poměry haldy v Ostravě - Heřmanicích 

2013                                                                                                                                                                   38 

 

8. Popis horninového materiálu haldy Heřmanice 

Halda Heřmanice je tvořena rozdruženými karbonskými horninami vzniklými hornickou 

činností. Vzhledem ke stratigrafické pozici dobývaných uhelných slojí se jedná především 

o prachovce až jílovce, někdy pískovce v poměru prachovce více než 50%, jílovce 20% a 

zbytek pískovce. Vzhledem k jejich rozdružení, je potřeba se na horninový materiál haldy 

dívat z pohledu jeho granulometrického složení. Zde je širokospektrální zastoupení od 

nejjemnějších jílovitých a prachovitých až po kamenité a balvanité frakce. Tzn., že 

důležitou podmínkou každé haldy je skutečnost, že deponovaný materiál pochází z místní 

geologické struktury, ve které probíhá těžba uhelných slojí. Halda Heřmanice byla 

budována vytěženými horninami z výše uvedených dolů (Jelínek, Marschalko, Zástěrová 

2013).  

Zdrojové mateřské horniny (obr. 50) pocházely z uhlonosného karbonu          

petřkovických, spodních hrušovských a svrchních hrušovských vrstev s převahou 

prachovců. Tyto horniny jsou kompaktní a na rozdíl od jílovců, které jsou zde rovněž 

zastoupeny, nemají střípkovitou rozpadavost. V zásadě u všech hald rozlišujeme 

petrografické složení matrice, která vytváří základ haldového materiálu a petrografické 

složení výplně. V našem případě matrici představují prachovce, v menší míře pískovce. Ty 

jsou více hrubozrnné, oproti výplňové části haldového materiálu, kterými jsou jílovce (také 

malé kusy prachovců a zbytková uhelná hmota) v různém stupni rozložení. Při 

maximálním zvětrání mohou mít charakter jílu, ke kterému však dochází menšinově. 

V termicky aktivních zónách se nacházejí tepelně alterované horniny, v zónách s intenzivní 

termickou aktivitou mohou vznikat metamorfované horniny - sekundární konglomeráty a 

v zónách s extrémními teplotami i porcelanity (Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013). 

 

                   Obr. 50 Přehledné empirické schéma složení haldoviny. 
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Z pohledu geotechnických vlastností je potřeba mít na zřeteli potencionální možnost 

bobtnání přítomných jílů. Co se týče inženýrskogeologických poměrů haldy, je důležité 

rozlišovat charakter základových půd. Z tohoto pohledu je geologické prostředí tvořeno 

balvanitými až kamenitými základovými půdami. Jedná se o relativně dobrou základovou 

půdu, avšak je vždy potřeba ověřovat její heterogenitu (horninové materiály s různými 

fyzikálně-mechanickými vlastnostmi), která je potencionálním nebezpečím všech násypů. 

Je důležité, aby byla dodržena technologická kázeň při nasypávání. Nedodržování zásad 

pro odvalování by mohlo vést k případnému nerovnoměrnému sedání. Je potřeba zmínit, že 

vrchní část násypu je více kyprá, přičemž spodní části je středně ulehlá. Nebezpečí 

nerovnoměrného sedání musíme brát vždy v úvahu při realizaci inženýrskogeologických 

průzkumů a výzkumů hald (Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013).  

Musíme si uvědomit, že obecně těžené materiály, v našem případě prachovce a pískovce 

(obr. 51), bývají ostrohranné, tudíž podobné morénovým sedimentům. Tzn., že také 

nemůžeme počítat například s charakterem gradačního zvrstvení, který se projevuje u 

některých sedimentů, ovšem v jiných podmínkách. 

 

Obr. 51 Vzorky hornin Heřmanické haldy – prachovec, hrubozrnný pískovec, černé uhlí 

Tím, že materiál byl těžen (což určuje primární granulometrii), odvážen, přesypán              

a následně dopraven na haldu, docházelo k relativně velkému promíchání frakcí                    

a mechanickému dorozdružování (sekundární granulometrie). Jak bylo výše uvedeno, 

jedná se o materiál, kde mají zastoupení všechny zrnitostní frakce, avšak dominanci mají 

ostrohranné balvany s rozměry 20-80 cm. Tato velká zrna se vzájemně dotýkají a opírají se 

o sebe kontaktními plochami. Tento mechanismus je základní z pohledu přenosu 

případného zatížení od staveb (Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013).  

Po navezení haldového materiálu docházelo k sekundárním změnám. Ty se projevovaly 

například redistribucí jemných frakcí z vyšších poloh do nižších poloh haldy pomocí vody 

ze srážek.  
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9. Zhodnocení termických procesů haldy Heřmanice 

Termické procesy na haldě je možno viditelně pozorovat. Jejich důsledky je možno 

sledovat ve vertikálním odkryvu (obr. 52 a,b), nebo má také povrchové projevy            

(obr. 52 c,d). 

 

Obr. 52 a), b) Vertikální projev termické aktivity – část 1. termicky alterovaná hmota odvalu, část 2. 

termicky nealterovaná hmota, c), d) Povrchový projev termické aktivity. 

9.1 Hloubkové vyhodnocení termické aktivity 

Na obrázku 53 až 56 je dokumentován průběh hoření Heřmanické haldy v termicky aktivní 

části odvalu, ve čtyřech hloubkových úrovních a ve třech časových řezech, realizovaných  

v ročních intervalech v m
2 

a v procentech. Ze zjištěných měření vyplývá, že halda v čase 

postupně zvětšovala intenzitu prohořívání. Teplota v termicky neaktivní části se v průměru 

pohybuje okolo 10 až 25 °C. 

První a druhý časový řez (obr. 53 a 54) významně korelují a změna je pouze částečná. 

Gradace prohořívání byla zaznamenána ve zvýšené míře až v posledním časovém řezu.   

Co se týče hodnocení směru, tak je viditelné, že hoření postupovalo ze západu na východu. 

Tento trend byl zaznamenán ve všech hloubkových úrovních. Co se týče zaznamenaných 

změn v hloubce, tak bylo zjištěno, že v úvodním časovém řezu mělo hoření největší plošný 

rozsah v první hloubkové úrovni třech metrů a v nižších hloubkových úrovních prohořívání 

výrazně klesalo. Tento trend byl zmírněn v druhém časovém období. Významná změna 

z tohoto pohledu nastala ve třetím časovém řezu, kde je významný postup hoření              

do hlubších poloh s ukončením tohoto vlivu v hloubce 9 metrů. Horizonty byly měřené 

v hloubce 9 a 12 metrů, proto je možné ukončení hoření mezi nimi. 
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Společné pro všechny časové řezy je, že prohořívání se již neuplatňuje v poslední měřené 

hloubkové úrovni 12 metrů, což je patrně podmíněno nedostatkem O2. 

Při hodnocení kvantifikace rozšíření jednotlivých ploch s určitou teplotou, lze konstatovat, 

že nejrozšířenější je teplota pod 150 °C. V nejhlubší hloubkové úrovni je její rozšířenost 

jednoznačná, tzn., že dosahuje cca 254 tisíc m
2
, což je také celková plocha měřeného 

zájmového území. Co se týče rozšíření tohoto teplotního intervalu v mělčích polohách 

haldy, tak byly zaznamenány dva trendy. Posloupná gradace v prvním a druhém časovém 

řezu od hodnoty 183 tisíc m
2
 – 204 tisíc m

2
 (72% - 80 %) v prvním časovém řezu               

a 183 – 202 tisíc m
2
 (72 % -79%) v druhém časovém řezu. V posledním časovém řezu její 

rozšíření ve všech třech hloubkových úrovních osciluje kolem hodnoty 175 tisíc m
2
 

(68 %).  

Při hodnocení ostatních měřených teplotních intervalů, lze konstatovat dva trendy. Prvním 

trendem je fakt, že distribuce rozšíření jednotlivých intervalů v jednotlivých hloubkách   

má snižující se trend od nejmělčí hloubkové úrovně 3 metrů až po hloubkovou úroveň 9 m.  

To se projevuje posloupně se snižující plochou všech teplotních intervalů od 150 až nad      

500 °C, kde se všechny tyto intervaly snížily v ploše o 5,44 tisíc m
2 

(2,2 %) mezi 

hloubkovou úrovní 3 až 6 metrů a o 15,11 tisíc m
2
 (5,9 %) mezi 6 a 9 m v prvním časovém 

řezu (první rok). Poslední změna jak již bylo výše uvedeno je výrazná. projevuje               

se snížením uvedených intervalů teplot až o 100%. Obdobný trend byl i v 2. časovém řezu 

(druhý rok), kde změna mezi 3. a 6. hloubkovou úrovní je 6 tisíc m
2
 (2,4 %) a mezi           

6. a 9. je 12,67 tisíc m
2 

(4,9 %) a mezi poslední je snížení 100 %. 

Druhým trendem (poslední časový řez) je přibližně stejná plošná rozšířenost teplotních 

intervalů mezi 150 až nad 500 °C ve všech třech hloubkových úrovních s následným 

vyklíněním na nulu plochy ve hloubkové úrovni 12 m. Celková plocha těchto teplotních 

intervalů se pohybuje kolem 31 % celkovou rozšířeností. 

Při hodnocení nejvyšší teploty prohořívání, která byla měřená nad 500 stupňů, byl 

zaznamenán trend postupného zvětšování tohoto extrémního teplotního intervalu směrem 

od prvního k poslednímu časovému řezu. Největší rozšíření bylo zaznamenáno v nejnižší 

úrovni třech metrů (první rok – 2,85 tisíc m
2
 (1,1 %), druhý rok – 3,79 tisíc m

2
        

(1,5 %), třetí rok – 6,13 tisíc m
2
 (2,4 %)). 

Závěrem hodnocení hloubkových termických procesů je potřeba zdůraznit trend 

zvyšujícího se prohořívání ve třetí nejhlubší poloze, tj. 3,59 tisíc m
2
 (1,4%), který 

v předešlých časových řezech zaznamenán nebyl. 

 

                     

  



Zástěrová Petra: Inženýrskogeologické poměry haldy v Ostravě - Heřmanicích 

2013                                                                                                                                                                   42 

 

 

Obr. 53 Průběh hoření Heřmanické haldy v letech 2004-2006 v [m
2
], orientace Z-V  
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 Obr. 54 Průběh hoření Heřmanické haldy v letech 2004-2006 v [%], orientace Z-V  
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Obr. 55 Průběh hoření Heřmanické haldy v hloubkách 3-12 m v [m
2
], orientace Z-V 
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Obr. 56 Průběh hoření Heřmanické haldy v hloubkách 3-12 m v [%], orientace Z-V 

  



Zástěrová Petra: Inženýrskogeologické poměry haldy v Ostravě - Heřmanicích 

2013                                                                                                                                                                   46 

 

9.2 Povrchové vyhodnocení části termicky aktivního úseku 

Na vybraném měřícím profilu bylo realizováno deset termických měření povrchových 

teplot. Bylo zjištěno, že maximální teploty u všech měření se pohybovaly v intervalu od 

cca 93°C až po 218°C. Při hodnocení směru termické aktivity, můžeme říci, že nejvyšší 

teploty byly zaznamenány na prvním měřícím bodě, který je v měřeném profilu umístěn na 

severozápadě. Dá se konstatovat, že termická aktivita probíhala směrem od severozápadu 

k jihovýchodu s tím, že postupně klesala od severozápadu k jihovýchodu. Nebo lze říci, že 

stoupala v opačném směru od hodnot cca 92°C na jihovýchodě až ke zmíněné hodnotě cca 

218°C na severozápadě. Výjimkou v posloupnosti zvyšování teplot je pouze měřící        

bod 3, který se vymyká z uvedeného trendu, avšak snížení teploty zde není zásadní. Jedná 

se o snížení 49,9°C, mezi měřícím bodem 2 a 3 a 29,4°C představuje rozdíl ve snížení mezi 

body 4 a 3. Nejmenší rozdíly mezi zvyšováním, resp. snižováním teplot byly zaznamenány 

v úseku měřících bodů 6 až 8. Naopak největší rozdíly byly zaznamenány mezi měřícími 

body 1 až 3, kde byl zaznamenán rozdíl teplot  84,9°C. 

 

 

Obr. 57 Maximální naměřené povrchové teploty na vybraném úseku haldy, SSZ – JJV směr 

 

 

 

  

218,4 

183,4 

133,5 

162,9 161,9 

137,9 137,4 132,8 
115 

92,7 

0

50

100

150

200

250

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Te
p

lo
ta

 [
°C

] 

bod měření 

teplota [°C]



Zástěrová Petra: Inženýrskogeologické poměry haldy v Ostravě - Heřmanicích 

2013                                                                                                                                                                   47 

 

10. Způsoby využití hald 

Pokud charakterizujeme základní filozofii hald z pohledu jejich začlenění do krajiny, tak 

jako základní hodnotící kritérium musíme uvažovat potřebný cíl využívání území, na 

kterém halda stojí. Tzn., co z pohledu územního plánování, urbanismu potřebujeme mít na 

území, na kterém nám halda stojí. Mohou nastat tří základní situace.  

První nejjednodušší situací je stav, kdy halda zůstává v původní podobě, ve které byla 

nasypána. Její tvar většinou souvisí s dobou sypání, protože s postupem času se také 

vyvíjel názor na výsypkové hospodářství. V minulosti se spíše jednalo o haldy       

kuželové, kdežto v současné době jsou preferovány tvary doplňující původní morfologii 

terénu. Původní tvar haldy, i když je kuželový, může v určitém typu krajiny znamenat 

morfologický tvar, který vhodně doplňuje tzv. kulturní krajiny. Takový případ je halda 

Ema, která představuje morfologické zpestření v centru města (obr. 58a). Ostravská pánev 

je relativně plochá a Ema se tak stala významným turisticky navštěvovaným místem, které 

umožňuje pohled na celou městskou aglomeraci. Také se stala akceptovanou součástí 

panorama. Ema je jedním ze symbolů Ostravy a turisté ji vnímají jako významný 

orientační bod. Obdobný příklad je na Slovensku v Báňské Štiavnici, která se 

morfologicky nachází v rozsáhlém starém kráteru vulkanické oblasti. Odvaly, které se zde 

nachází, se staly obdivovaným morfologickým doplňkem kulturní krajiny Báňské 

Štiavnice. I díky tomuto aspektu je chráněná v rámci programu UNESCO. 

 

Obr. 58 Schéma třech základních situací z pohledu budoucího stavu území s haldou: a) halda zůstává 

v původní podobě, b) částečné odtěžení haldy se zbytkovým plánovaným morfologickým stavem c) úplné 

odtěžení 

Druhou situací je stav, kdy haldu v její původní geometrii měníme s tím, že ji částečně 

rozebereme, vytěžíme na různé účely, a zbytek haldy vymodelujeme do finálního 

projektovaného tvaru (z hlediska plošného rozsahu i výškové úrovně (obr. 58b). Ta závisí 

na potřebách územního plánu, ale také na stavu zbylého haldového materiálu.  Zde je 

potřeba rozlišovat dvě fáze. Fázi rozebírání a fázi finálního morfologického tvaru. Zde 

jsme z pohledu inženýrské geologie povinni zajistit kvalitní inženýrskogeologický 

průzkum, pro následné využívání tohoto území. Příkladem takovéto situace je rozsáhlý 

areál obchodního centra Hornbach v Ostravě, který byl postaven na zbytku odvalu 

bývalého dolu Jeremenko (Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013). 
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Na Ostravsku je nedostatek kameniva pro stavebnictví. Nejbližší lokalitou, kde těžba 

přírodního kameniva probíhá je až v oblasti Nízkého Jeseníku (Rimmel 2008). Hlušina 

zbavená uhelné (hořlavé) složky, nebo s její minimální mírou, tak může být vhodnou 

alternativou. 

Třetím stavem je situace, kde jsme z různých důvodů nuceni haldu rozebrat úplně a finální 

terén po rekultivaci bude plynule navazovat na terén původní (obr. 58c). Tato varianta je 

potřebná všude, kde územní plán z různých funkčních a účelových důvodů potřebuje 

vytvořit terén blízký terénu původnímu, tj. před výstavbou odvalu. Příkladem tohoto řešení 

je část haldy Václav v Orlové (Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013). 

Všechny tři situace vyžadují určité specifické úkoly inženýrského geologa, ale jejich 

konkrétní aplikace jsou dany okrajovými podmínkami výše uvedené základní filosofie. Asi 

nejkomplikovanější je situace dvě, kde potřebujeme haldu těžit vhodným způsobem (také  

u případu tři), a proto potřebujeme dostatek informací o haldě (genezi, technologii ukládání  

a materiálovém složení odvalu), aby byl tento proces optimální. Druhou samostatnou 

kapitolu úkolu inženýrského geologa v tomto případě představuje dobré poznání 

inženýrskogeologických poměrů základové půdy vázané na finální projektovanou 

výškovou úroveň terénu. Základní okrajovou podmínkou všech hald po těžbě uhlí 

představuje dobré poznání termické aktivity hald. Tu řešíme také v souladu s výše 

uvedenými situacemi. Jednak nesmíme mít termickou aktivitu v případě, že již máme 

finální stav terénu haldy, na kterém stavíme budovy, nebo jej využíváme jako železniční 

násyp apod. V tomto případě je termická aktivita brána jako neakceptovatelná. Jinak na ni 

pohlížíme, když haldu rozebíráme, ale pokud dochází k hoření, tak je to samozřejmě také 

závažná technologická komplikace (Jelínek, Marschalko, Zástěrová 2013). 

Haldami v ostravsko-karvinském revíru se zabývala řada prací, které byly hodnoceny 

z různých úhlů pohledu (Jelínek 1997, Dawson 1998, Hudeček 1996, Moráčková 2007, 

Kučaj 1997, Stiborová 2007,  Szczepanska 1999). Avšak uvedené práce se nezabývaly 

termickými procesy na haldě Heřmanice, kterými se zabývá diplomová práce. 
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11. Závěr – doporučení 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnocení termických procesů na haldě Heřmanice, 

protože tyto procesy jsou v současné době základním limitujícím faktorem využívání 

zájmového území a bez jejich eliminace není možné plnohodnotně využívat tuto oblast.  

Haldy jsou geologickým prostředím se specifickými okrajovými podmínkami z pohledu 

hodnocení tohoto prostředí. Toto prostředí není omezeno na nějaký úzký jednorázový 

výskyt, ale je prostředím v hornické krajině běžným, a může tak patřit k dominantním 

inženýrskogeologickým prostředím (rajónům). V prostředí ostravské aglomerace se jedná o 

inženýrskogeologický rajón antropogenních sedimentů. Ten je tvořen především haldami, 

nebo jejich zbytkovými torzy, a nebo deponiemi tvořenými materiálem z těchto hald. 

Termická měření byla hodnocena prostorově v časových a hloubkových úrovních. 

Hodnocení těchto procesů bylo realizováno na základě zpracování dat v ArcGIS a všechny 

intervaly hodnot teplot byly kvantifikovány jednak plošně, a také kvalitativně ve smyslu 

směru šíření termické aktivity.  

K iniciaci termických procesů musí vést shoda několika podmínek, které ji ovlivňují. Jedná 

se o dostatek materiálu, který je náchylný k samovznícení a schopný přenášet termický 

proces. V případě hald se jedná o uhelnou hmotu v různé podobě. Na Ostravsku se jedná o 

černé uhlí. Důležité je jeho množství, které souvisí jednak s technologií těžby a stavem 

úpravnických procesů v daném čase vzniku haldy. 

Dle hloubkových řezů je zřejmé, že termický proces probíhá nepravidelně ve všech 

směrech díky jeho heterogennímu složení haldy. Dominantnější směr hoření je od západu 

na východ.  

Další důležitou podmínkou termických procesů je potřebná iniciační teplota, která dle 

zkušeností z haldy Heřmanice nevzniká u hald se sypnou výškou menší než 5 m. Zde 

dochází k intenzivnějšímu ochlazování, které neumožní vytvoření úvodní iniciační teploty 

pro vznik termických procesů.  

Další významnou podmínkou termických procesů na haldě je přístup kyslíku, což se 

projevilo především ve vertikálním směru. Bylo zjištěno, že k prohořívání docházelo pouze 

do hloubkové úrovně 9 metrů, resp. v okolí této hloubkové úrovně. V hloubce 12 metrů již 

termická aktivita nebyla zaznamenána v celé ploše. Distribuce kyslíku měla význam i 

v horizontálním směru, protože k prohořívání v určitých částech haldy nedocházelo. To 

souviselo s dalšími uváděnými faktory, zejména potřebným množstvím uhelné hmoty, ale 

také s přístupem kyslíku.  

Se zvyšující se mocností haldoviny dochází ve spodnějších částech haldy ke konsolidaci 

uložených horninových materiálů, a tím také ke snižování propustnosti (pórovitosti). Tím 

dochází ke snižování dotace potřebného množství kyslíku, nutného k zahájení procesu 

samovzněcování.  
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Vlastní měření na diplomové práci byla realizována na vybrané části haldy s významnou 

termickou aktivitou, přičemž sledování bylo zaměřeno na povrchové teploty odvalu. 

Na vybraném měřícím profilu bylo realizováno deset termických měření povrchových 

teplot. Bylo zjištěno, že maximální teploty u všech měření se pohybovaly v intervalu od 

cca 93°C až po 218°C. Při hodnocení směru termické aktivity lze říci, že nejvyšší teploty 

byly zaznamenány na prvním měřícím bodě, který je v měřeném profilu umístěn na 

severozápadě. Dá se konstatovat, že termická aktivita probíhala směrem od severozápadu 

k jihovýchodu s tím, že postupně klesala od severozápadu k jihovýchodu. Nebo lze říci, že 

stoupala v opačném směru od hodnot cca 92°C na jihovýchodě, až ke zmíněné hodnotě  

cca 218°C na severozápadě. Výjimkou v posloupnosti zvyšování teplot je pouze měřící        

bod 3, který se vymyká z uvedeného trendu, avšak snížení teploty zde není zásadní. Jedná 

se o snížení 49,9°C, mezi měřícím bodem 2 a 3 a 29,4°C představuje rozdíl ve snížení mezi 

body 4 a 3. Nejmenší rozdíly mezi zvyšováním, resp. snižováním teplot byly zaznamenány 

v úseku měřících bodů 6 až 8. Naopak největší rozdíly byly zaznamenány mezi měřícími 

body 1 až 3, kde byl zaznamenán rozdíl teplot  84,9°C. 

Obdobné podmínky vznikají v rámci hald ostravsko-karvinského revíru například na haldě 

Ema a Hedvika.  
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