
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMICKÁ AKTIVITA ODVALU EMA A MOŢNOSTI JEJÍ SANACE 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:                      Gantumur Tumenjargal  

 

Vedoucí bakalářské práce:                                                      prof. Ing. Alois Adamus,Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2013 



Gantumur Tumenjargal: Termická aktivita odvalu Ema a možnosti její sanace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gantumur Tumenjargal: Termická aktivita odvalu Ema a možnosti její sanace 

 

Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl 

jsem všechny použité podklady a literaturu. 

- Byl jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití 

díla školního a  § 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

(dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, 

bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské 

práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé 

bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative 

Commons Attribution - Non Commercial - Share Alike 3.0 Unported 

licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je možno navštívit 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

-   Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její 

strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 

4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je 

oprávněna v takovém  případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na 

úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do 

jejich skutečné výše). 

           V Ostravě dne 30.04.2013                                    Gantumur Tumenjargal 

                                                                   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Gantumur Tumenjargal: Termická aktivita odvalu Ema a možnosti její sanace 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěl zejména poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce 

prof. Ing. Aloisu Adamusovi, Ph.D. za jeho čas, který mi věnoval. Především pak za 

podporu a mnoho cenných rad a připomínek, dále za soustavnou pozornost, kterou mi 

věnoval po celou dobu vypravování mé bakalářské práce. Velké poděkování náleží celé mé 

rodině za podporu, trpělivost a povzbuzování po dobu mého studia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gantumur Tumenjargal: Termická aktivita odvalu Ema a možnosti její sanace 

 

Anotace  

Obsahem této bakalářské práce je termická aktivita odvalu Ema a možnosti její 

sanace. V první části práce je uveden přehled teorie samovznícení uhelné hmoty a zásady 

prevence. Dále jsou zpracovány vybrané zahraniční zkušenosti a poznatky. Těžištěm práce 

je termická aktivita odvalů na Ostravsku se zaměřením na historický vývoj a současný stav 

odvalu Ema. Závěrečná kapitola práce je věnována zhodnocení termických rizik odvalu 

Ema a návrhem jejich řešení. 

 

Klíčová slova: Odval, sanace, termická aktivita, samovznícení, prevence. 

 

 

Summary 

The subject of this bachelor thesis is a the thermal activity of the waste dump Ema 

and possibilities its reclamation. The first part of the thesis presents an overview of 

spontaneous combustion theory of coal matter and principles of prevention. Then there is 

view of foreign experience and knowledge. The bachelor thesis deals with the thermal 

activity dumps in the Ostrava. Mainly deals with the history dump Ema and its current 

state. The final chapter is devoted to evaluation of the risk of thermal dump Ema and 

proposal for their solution. 

 

Key words: Dump, reclamation, thermal activity, autoignition, prevention. 
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Úvod 

Likvidace ekologických zátěží představuje v současné době jeden z nejzávažnějších 

problémů. Mezi tyto zátěže ovlivňující nepříznivě životní prostředí můžeme zařadit odvaly 

hlušin, jako pozůstatky hornické činnosti z předcházejících století. Na odvaly se ukládaly 

karbonské horniny a také, v závislosti na kvalitě třídění vytěžených hlušin a úpravárenské 

technologii, uhlí včetně uhelného prachu. Vlivem několika klimatických a biologických 

podmínek dochází v odvalu k oxidaci uhelné hmoty a stává se tak zdrojem plynných složek 

zatěžujících životní prostředí.  

Na Ostravsku existují dva termicky aktivní odvaly. Ema je jediný památkově 

chráněný odval z těchto termických aktivních odvalů. Nachází se v Ostravsko-karvinském 

revíru, v hornicky dlouhodobě využívané oblasti. Byl využíván od roku 1920 do roku 1995 

a mimo běžné karbonské horniny s vysokým obsahem spalitelných látek zde bylo uloženo 

i velké množství stavebního, komunálního a domovního odpadu [1]. 

 Lokalitu negativně ovlivnila úzká spojitost s přilehlým odvalem dolu Trojice, na 

kterém došlo v šedesátých letech minulého století k samovznícení a požáru, který byl 

následně likvidován. Významné pak bylo i řešení záparu v části haldy Ema, kde hrozilo 

nebezpečí možného rozšíření na sousední starý odval v areálu dolu Petr Bezruč – tento stav 

byl řešen v 80. letech metodou sypání izolačních pásů na svah odvalu a vytvoření 

izolačního předělu mezi starým odvalem a Emou – na tomto prostoru byly prováděny 

rekultivační práce [1].  

Pozoruhodné je, že se rozsah vnitřních projevů po dlouhá desetiletí nezměnil, tato 

nestabilita dosud nebyla uspokojivě vyřešena. Hlavně neustále probíhající procesy 

samovznícení v menší jižní části odvalu Ema. Proto cílem mé bakalářské práce, je najít 

správné způsoby, jak řešit tuto zátěž.  
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1 Teorie samovznícení uhelné hmoty a zásady prevence 

1.1 Nízkoteplotní oxidace 

Nízkoteplotní oxidace uhelné hmoty, též přirozená oxidace nebo často označovaná 

jako zvětrávání, přináší určitá technická, bezpečnostní a ekonomická úskalí při dobývání 

uhlí, úpravnictví, skladování, dopravě, odvalech a při následném technologickém využití. 

Nízkoteplotní oxidací se rozumí reakce kyslíku s uhelnou hmotou při běžných teplotních 

úrovních; někdy je takováto oxidace označována termínem přirozená [2]. Teplotní úroveň 

nízkoteplotní oxidace se pohybuje od běžných atmosférických teplot až po cca 149,3˚C [3], 

nebo dokonce až 200 ˚C [4].   

Molekuly kyslíku jsou při nízkých teplotách inertní a lehce reagují pouze s volnými 

radikály. Metodou paramagnetické rezonance bylo zjištěno, že vytěžené uhlí vždy 

obsahuje ve velkém množství volné radikály, které iniciují na povrchu uhlí vznik aktivních 

komplexů, zejména RO2. Tyto komlexy jsou příčinou nízkoteplotní oxidace [5]. 

Dále respektujeme podmínky ovlivňující průběh tohoto složitého procesu zejména: 

kvalita atmosféry, teplota oxidace, doba oxidace, tlak atmosféry (parciální tlak kyslíku),  

vlhkost uhlí, stupeň prouhelnění, petrografické složení, tloušťka vrstvy materiálu a způsob 

uložení, velikost zrna materiálu. 

 Podle kalorimetrických šetření bylo zjištěno, že lze rozlišit tří základní typy 

působení kyslíku na uhlí: 

1. Fyzikální (vratná, reversibilní) adsorpce kyslíku, která je doprovázena nejnižšími 

tepelnými efekty. 

2. Interakce kyslíku s „vysoko aktivními“ centry na uhlí, což je spjato naopak 

s nejvyššími hodnotami vývinu tepla. 

3. Chemická (nevratná, irreversibilní) soprce O2, která představuje základní 

(dlouhodobý)  typ působení kyslíku na uhlí. 

Jednotlivé typy interakcí O2 přitom neprobíhají odděleně, ale při oxidačním procesu 

se navzájem prolínají. Tuto situaci názorně dokumentuje obr. 1, kde je znázorněn vývoj 

tepelných efektů v průběhu oxidační reakce, jak byl zjištěn z kalorimetrických zkoušek za 

adiabatických podmínek [2].  
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Obr. 1: Změna tepelných efektů oxidace uhlí v průběhu oxidační reakce, sestrojeno na základě měření za 

adiabatických podmínek, [2], 

●-vzorek černého uhlí, V
daf 

= 32,3 %, počáteční teplota = 80 ˚C,                                                                       

♦- vzorek hnědého uhlí, V
daf 

= 46,2 %, počáteční teplota = 40 ˚C. 

Prudký počáteční pokles oxidačních tepel H vzorku černého uhlí (●) vypovídá o 

prioritním zreagování „vysoko aktivních“ center, které byly odkryty předúpravou vzorku 

při teplotě 80 ˚C. Naopak nižší počáteční hodnoty tepelných efektů u vzorku hnědeho uhlí 

(♦) svědčí o výraznější fyzikální  adsorpci kyslíku v počátečním trendu – však dochazí po 

určitém naoxidování uhlí (≈ 1,5 ml O2/g uhlí) k ustálení tepelných efektů na hodnotách, 

které charakterizují další průběh pouze chemických dějů [2]. 

 

1.2 Dynamika samovznícení 

V laboratořích i v provozních podmínkách uhelných dolů byla sledována dynamika  

procesu samovznícení a je znázorněna na obr. 2.  
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          Samovzněcovací proces se skládá z dvou fázi. První fázi se rozumíme 

inkubační dobou, které probíhá od okamžiku započetí nárůstu teploty do kritické teploty 

samovznícení tks. Kritická teplota samovznícení (tks) je teplotní úroveň, která je závislá na 

náchylnosti uhlí k samovznícení. Po jejím dosažení dochází k dynamickému nárůstu 

teploty ohniska samovznícení. Na pracovišti VVUÚ, a.s., v Ostravě-Radvanicích, byla 

ověřena adiabatickou metodou řada uhelných vzorků OKR, ze kterých 23 katalogově 

zpracovaných vzorků potvrdilo hodnotu kritické teploty v intervalu 63–102 
o
C 

s průměrnou hodnotou 83 
o
C. Rozvinuté stádium (druhá fáze) samovznícení nastává po 

překročení kritické teploty do  teploty vznícení, tedy objevení plamene, což pro černá uhlí 

představuje v průměru teplotu 300-350 
o
C. Inkubace může trvat řádově týdny, zatímco  

rozvinuté stádium samovznícení je dynamičtější [6]. 

1.3 Samovznícení v hlušinových odvalech 

Samovznícení je komplexní samovolně probíhající proces od prvního okamžiku 

nárůstu teploty až k dosáhnutí teploty samovznícení v důsledku chemických, fyzikálních 

nebo biologických procesů. Výsledkem procesu samovnícení je vznícení a následné hoření 

látky plamenným nebo bezplamenným způsobem. 

Obr. 2: Dynamika samovznícení [6], 
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Proces samovznícení spočívá v tom, že systém hořlavá látka – vzduch není 

v chemické rovnováze, proto i pod teplotou vznícení, např. při teplotě okolí, probíhá 

reakce složek tohoto systému s cílem dosáhnout rovnováhy. Měřné teplo oxidace Qr je 

vztaženo na sorpci 1ml nebo 1 molu kyslíku, které charakterizuje množství vzniklého 

tepla. Většinou však množství uvolněného tepla za časovou jednotku je tak malé, že se toto 

teplo stačí rozptýlit do okolí. Avšak někdy může dojít k tomu, že v důsledku vnějších vlivů 

není teplo odvedeno do okolí, ale zůstává v reakčním systému a tím dochází ke zvýšení 

teploty tohoto systému. Teplota hořlavých látek  se zvětšuje v ohnisku až do dosážení 

teploty procesu samovznícení [5]. 

  

Obr. 3: Proces samovznícení v indickém  revíru [7], 

Ke vzniku samovznícení napomáhá skladování ve velkých hromadách, vlhkost, 

nestejnoměrná zrnitost a přítomnost zbytků jiných hořlavých materiálů. Autoři uvádějí 

významné faktory ovlivňující proces samovznícení, těmito faktory jsou, např.: 

 

 fyzikální a chemické vlastnosti látek, 

 velikost a tvar nahromadění materiálu, 

 pórovitost látky, 

 teplota okolí, 

 doba uskladnění, 

 přístup vzduchu, 
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 koncentrace kyslíku, 

 izolační schopnost, 

 vlhkost a dešť, 

 znečišťující látky, aj. 

 

1.4 Zásady prevence samovznícení v hlušinových odvalech 

Některé fyzikální faktory z výše uvedených faktorů jsou důležitým prvkem pro 

prevenci v hlušinových odvalech. Tyto faktory ovlivňující samovznícení odvalů, patří 

např.: 

a. Přitomnost materiálů, které rychle oxidují při nízkých teplotách, 

b. Přívod vzduchu, který je dostatečný k oxidaci materiálu, 

c. Generované teplo převyšuje množství tepla, odváděného do okolního prostředí, 

d. Doba oxidace při potřebném přívodu vzduchu, kdy proces samoohřevu přechází 

do stadia samovznícení [4].    

U plochých odvalů je možno většinou ovlivňovat kterýkoliv z výše uvedených 

faktorů, u kuželových odvalů můžeme převážně působit na faktor „a“ snížením obsahu 

horkého materiálu nebo zmenšením chemické aktivity aplikací inhibitorů. U plochých 

odvalů můžeme provádět prevenci zejména : 

a. Prokládání odvalu, jeho povrchu a bočních stěn vrstvami inertního materiálu, 

b. Snížení schopnosti odvalové hmoty k samovznícení, 

c. Snížení propustnosti odvalu pro vzduch, 

d. Zmenšení doby kontaktu odvalové hmoty s kyslíkem ze vzduchu [4]. 

1.4.1 Inhibitory 

Hlušinové odvaly mají svou chemickou aktivitu = Kr (náchylnost k samovznícení 

odvalů). Ta představuje hlavně obsahem uhlí a obsah sloučenin síry. Čím hmota odvalu 

obsahuje méně uhlí (hořlavé látky a látky obsahující sloučeniny síry), tím má menší 



Gantumur Tumenjargal: Termická aktivita odvalu Ema a možnosti její sanace 

 

2013  7 
 

chemickou aktivitu. Kvůli zpomalení nebo zastavení procesu nízkoteplotní oxidace uhlí 

v hlušinových odvalech se mohou používat inhibitory [5]. 

Existuje několik inhibitorů, které byly oveřovány metodou podle Olpinského a dále 

byly oveřovány metodou sorpce za adiabatických podmínek. Metodou podle Olpinského se 

zjišťovaly inhibitory, které byly aplikovány na stav rorvinutého záparu. Rovněž byly 

ověřeny inhibitory metodou soprce za adiabatických podmínek v rámci prevence 

samovznícení. Následující chemické látky byly zkoušené v koncentracích 250 g.l
-1

 a 125 

g.l
-1

, [3]: 

 Vodní sklo, 

 Močovina, 

 Ligrasol, 

 Sulfidový výluh, 

 Chlorid sondý; NaCl, 

 Síran amonný; (NH4)2SO4 , 

 Síran sodný krystalický; Na2SO4 . 10H2O,  

 Siřičitan sodný krystalický; Na2SO3 . 7H2O,   

 Uhličitan sodný krystalický; Na2CO3 . 10H2O.   

  

V roce 1991 byly rovněž oveřovány 4 inhibitory (vodní sklo, chlorid sodný, síran 

amonný a siřičitan sodný) z těchto uvedených inhibirotů [3]. 

Ze zkušeností vyplývá, že je vhodné provádět vysoušení materiálu po aplikaci 

inhibitorů při  20˚C. Jako inhibitorů lze použít CaCl2, NaCl, MgCl2. Na základě 

provedených pozorování lze doporučit jako inhibitory zamezující nízkoteplotní oxidaci 

odvalové hmoty vodné roztoky CaCl2 s koncentrací 2,5 ÷ 10 %, 5 ÷ 10 % roztok na NaCl, 

5 % MgCl2. Je nutno aplikovat více než 30 ÷ 50 l roztoku na 1 m
3
 odvalu. Roztok 1 ÷ 10 % 

Ca(OH)2 katalizuje odval a nelze ho doporučit pro předcházení samovznícení, rovněž 

KHCO3 působí při 60 ÷ 100 ˚C jako katalyzátor. Jilové kaly mohou být inhibitory 

i katalyzátory, nutno přidat 5 % vodný roztok CaCl2. Tento roztok snižuje chemickou 

aktivitu Ka na 36 %, 5 % vodný roztok převařené NaCl snižuje aktivitu na 39 % a rovněž 

snižuje i Qr. Měřné teplo oxidace Qr je vztaženo na sorpci 1ml nebo 1 molu kyslíku, které 

charakterizuje množství vzniklého tepla [5].  
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1.4.2 Sníţení propustnosti hlušinových odvalů 

Tvar odvalu má vliv na pronikání vzduchu dovnitř odvalu, zejména při náporech 

větru. Odvaly, které mají horní část oválného  nebo kruhového tvaru bez ostrých hran jsou 

méně rizikové k samovznícení. Odvaly s probíhajícím termickým procesem musí mít 

nejméně přístup vzdušného kyslíku. Kvůli tomu je nutno vytvořit izolační plášť 

(plynonepropustný sarkofág). Plynonepropustný sarkofág  je závislý na následující 

důležitých faktorech [5],[8]: 

 Úhel svahů φ = 20 ÷ 25 (1:2 ÷ 1:2,8) – s tou podmínkou výsledný tvar 

odvalu vyhovuje hlavně trvalé stabilitě, 

 Výběr materiálu izolační vrstvy – existují vhodné izolační materiály, tj. 

popílek, hlína, písek a jílovitá zemina, 

Uvedené materiály se používají s rozdrcenou hlušinou na povrchu a svahů odvalu. 

Izolační vrstvy vyžadují tloušťku 1 ÷ 1,5 m. Dále může být použita jiná kombinace, tj. 

izolační vrstvu vytvoříme jílem o minimální mocnosti 0,5 m a dále musí být táto vrstva 

překryta zeminou o mocnosti 1 m. Jíl má velmi nízký koeficient plynopropustnosti [5],[8].   

 

2 Zahraniční zkušenosti a poznatky 

Intenzivní globální ekonomický rozvoj klade nároky na zvyšování spotřeby 

energetických surovin (spotřebu energie). Progresivně narůstající těžba uhlí ovlivňuje 

nepříznivě životní prostředí a dále globální oteplování. Kvantitativně rozsáhlá těžba uhlí je 

doprovázená závažnými problémy, tj.vznikajícími endogenními požáry v uhelných 

lomech, při dopravě a na skládkách, v uhelných dolech a na odvalech.  

2.1 Samovznícení uhelné hmoty v Číně 

Čína je největší světový spotřebitelem i těžařem uhlí. Těží ročně kolem 3,5 miliardy 

tun uhlí. V posledních létech těžba uhlí Čína dynamicky vzrostla – 2,38 miliardy tun v roce 

2006, 2,62 miliardy tun v roce 2007, 2,76 miliardy tun v roce 2008, 3,30 miliardy tun 
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v roce 2009, [9]. Endogenní požáry uhlí představují závažný problém v Číně. Je  

odhadováno, že asi 10 ÷ 200 milionů tun uhlí zbytečně shoří ročně, a že ke stejnému 

množství je tímto následně znemožněn přístup těžby [10]. 

 

Obr. 4: Požáry uhelné hmoty v Číně [11],  

V severní Číně je rozšířeno více než sto požárních oblastí. Jsou soustředěny 

v provinciích Xinjiang, vnitřním Mongolsku a v Ningxia. Nebezpečí endogenních  požárů 

v Číně je katastrofické, požární oblasti se rozšířily na více než 720 km
2
 a celkově  

prohořelo více než  4,2 miliardy tun uhlí, [10].  

2.2 Některé zkušenosti teplotních polí se zápary v Číně 

Některé způsoby sanace v teplotních polí se záparem (viz obr. 5) byly realizovány 

následovně: 

 

 Odtěžení a přemísťování odvalového materiálu pomoci buldozery a 

bagrováním. 

 Ochlazování ohniska zápary odvalu vodou, inertní suspenzi nebo inertizací 

směsí dusíku nebo oxid uhličitého. 
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 Vytvořením izolačního pláště na povrchu odvalu. 

  Utěsňováním trhlin povrchu odvalu třifázovými pěnami, inertní suspenzi 

nebo gelem. 

 

 

Obr. 5: Oblast se samovznícením ve vnitřním Mongolsku, Čína [12],  

Použití gelu při sanaci odvalu a jeho charakteristika - gely se používají při sanaci 

samovznícení v odvalech, rozdělují se [9]: 

 

 silikonový gel, 

 popílkový kompozitní gel, 

 kompozitní gel z písku (zemina, hlína, bahno), 

 makromolekulní polymer a gelový polymer. 

 

2.3 Samovznícení a jeho nebezpečí v hlušinových odvalech 

v Polsku 

Až do nedávné doby bylo v Hornoslezské uhelném pánvi v Polsku 136 hlušinových 

odvalů. Odvaly se skládaly ze 750 milionů tun hlušinových materiálů. Celková plocha 
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hlušinových odvalů byla cca. 3500 ha. Odval Szarlota je největší kuželových odval 

v Polsku, který byl zde deponován z dolů Rydułtowy-Anna, obr. 6 [13]. V současné době 

také probíhájí samovznícení v některých hlušinových odvalech v této oblasti, např. na 

odvalech Rymeru, Starzykowiece, dolu Marcela a v celé oblasti Rybniku [14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Největší halda ,,Szarlota" v Polsku [15], 

Obsah uhlí na odvalech byl 15 – 30 % včetně uhelného prachu v závislosti na 

technologii třídění vytěžených hlušin [13].  

 

 

2.4 Plynové emise termicky aktivních odvalů v Polsku 

Plynové emise byly měřeny na relativně malé ploše odvalu, který se rozkládal na cca 

10 ha s termicky  aktivními zónami na 5 % (0,5 ha) povrchu odvalu. Intenzita termických 

procesů byla konstantní. Celkový vývin plynů byl určen 15,5 m
3
/s = 55800 m

3
/h [13]. 

Zhodnocení průměrné koncentrace Si a emisí Ei základních požárných plynů s jednotným 

povrchem (1 m
2
) termicky aktivního odvalu je uveden v tabulce 1. 
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Tabulka 1: Průměrná koncentrace a emise základních požárných plynů [12] 

 CO2 CO H2 CH4 C2H6 

Si              % 4,363 1,1765 0,3614 0,27 0,048 

Si          g/m
3 

85701,79 14706,25 322,6786 2169,643 642,8571 

Ei   10
-3

 m
3
/s 0,13521 0,03646 0,0112 0,00837 0,00149 

Ei       kg/rok 8375,64 1437,24 31,54 212,04 62,83 

 

Dále byly vyhodnoceny emise vybraných plynů, [13]: 

 ECO2 = 41 878,2 Mg/rok, 

 ECH4  = 1 060,2 Mg/rok, 

 ECO = 7 186,2 Mg/rok, 

 EH2 = 157,7 Mg/rok, 

 EC2H6 = 314,15 Mg/rok. 

 

Vzhledem k tomu, že potenciál emise CH4 (Potenciál globálního oteplování pro CH4 

je 21 krát větší než PGO pro CO2) – roční plynová emise ovlivňujících a zvyšujících 

skleníkových efektů se rovná 60 000 MgCO2 [13]. 

 

2.5 Některé zkušenosti prevence a hašení odvalů se záparem 

v Polsku 

Prevence spočívá ve snížení vlivu alespoň jednoho ze tří následujících faktorů, které 

způsobují samovznícení hlušinových odvalů. Tyto faktory jsou v práxi realizovány [13]: 

 

 snížení obsahu hořlavých složek hlušinových odvalů, 

 přerušení nebo omezení přístupu kyslíku, 

 omezení možnosti hromadění tepla. 
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Existuje několik metod používaných na polských odvalech se zápary. Tyto metody 

jsou výsledkem dlouhodobých zkušeností výzkumných ústavů, uhelných dolů 

a společností, které se zabývají sanací termických procesů (Centrální Institut Hornictví, 

Institut Hornictví SUT, Barosz-Gwimet atd.). Metody likvidace mohou být [13]: 

 

 injektáž termicky aktivních prostorů inertními materiály, 

 vybudování izolačních příkopů a jejích vyplňování inertními materiály, 

 formování rekultivačních nábřeží a vyplňování inertními materiály mezi 

nábřežím a odvalovým materiálem, 

 odtěžování, případně vychlazování a přemísťování odvalového materiálu do 

nových prostorů,   

 vychlazování a hašení ohniska samovznícení inertními plyny (oxid uhličitý), 

 vychlazování vodou a zpětné získávání tepla z termických aktivních odvalů 

svislými soustřednými vyměníky tepla. 

 

Prevence u odvalů spočívá hlavně v hutnění materiálu a ve zřizování izolačních 

vrstev pojezdem vibračních válců. Do odvalových hlušin se přidává jíl, zemina 

a elekrárenský popílek. V nebezpečných místech jsou hlušiny tlačeny buldozerem, 

vibračním válce (tlak 0,3 – 0,6 MPa). Jako inhibitory do injektáží se používají vápenaté, 

křemičité a hlinité sloučeniny. Injektážní směs obsahovala např. 44 % sušiny a 56 % vody. 

Složení sušiny bylo: vápenatý prach 20 %, elektrárenský popílek 20 %, vodní sklo 2 %, 

bentonit 2 % [5] .  

 

3 Odvaly ostravské dílčí pánve a jejich termická 

aktivita 

Přímo na území města se v průběhu dvou století těžilo uhlí ve zhruba třiceti šachtách. 

Z 18. století a začátku 19. století byly hlušiny nejprve ukládány u mělkých jam a ústí štol. 
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Pozůstatkem rozvinutého hornictví Ostravska jsou odvaly. Pro Ostravu tak typické 

kuželovité haldy souvisejí s tehdejším způsobem deponování nevyužitelné hlušiny 

z hlubinné těžby, kdy byl materiál ukládán na povrch se snahou o zábor co nejmenší 

plochy pozemků. Od 50. let minulého století se pak začaly přednostně vytvářet stupňovité, 

ploché nebo tabulovité odvaly, které lépe vyhovovaly použité technologii i se záměrem 

vytvořit podmínky pro jejich navrácení přírodě, popřípadě pro jejich budoucí využití. V 90. 

letech minulého století se s útlumem těžby objem deponované hlušiny postupně snižoval 

[17]. 

Staré haldy dodnes představují výrazný krajinotvorný prvek Ostravska, zabírají plochu 

5,5 km2 s odhadováným množstvím hlušiny 226 mil. tun. 

V ostravské části OKR jsou v současné době pouze dva odvaly se zjevnou termickou 

aktivitou. Jedná se o odvaly Heřmanice a Ema (viz. kap. 4), na kterých jsou endogenní požary 

již dlouhodobým procesem [18].  

3.1 Odval Heřmanice 

Halda Heřmanice (odval Heřmanice) je umělý kopec vzniklý deponováním hlušiny 

z Dolu Hěřmanice, který se nachází ve Slezské Ostravě. Nejrozsáhlejším odvalovým 

komplexem na Ostravsku je odval Heřmanice, který je dlouhodobě termicky aktivní. 

Heřmanickým odvalem je nazván odvalový komplex v ploše vymezené tratí Ostrava – 

Bohumín, Heřmanickým rybníkem a spojnicí mezi Doly Heřmanice a Ida (viz. obr. 7). 

Celková plocha odvalu je odhadována od 60 ha do 103 ha s odhadováným množstvím 

materiálu 21 mil. m
3
 [18]. 

3.1.1 Historie odvalu Heřmanice 

Z historického hlediska celého odvalu Hěřmanice se jedná o dva samostatné celky, 

které byly kvůli rekultivaci sjednoceny až po roce 1976. Prvním celkem byl odval 

Karolina, který se nacházel severně od bývalého dolu Ida (později Rudý říjen 1 – výdušná 

jáma, založená v roce 1838). Druhým celkem byl odval Svoboda nacházející se od 

bývalého dolu Heřmanice (dříve Důl Stalin, Rudý říjen 2), jehož součástí byly dílčí odvaly 

s názvy autoodval a provozní odval [18]. 
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Odvalový komplex má průměrnou sypnou výšku mezi 20 až 30 m. V minulosti byla  

maximální výška v cástí odvalu Karolina až 70 m (v roce 1978 byla snížena  výška odvalu 

z koty 271 na 250 m n.m.). Po roce 1985 byla pouze severovýchodní část provozního 

odvalu v provozním režimu, a to až do doby likvidace a ukončení dolu Heřmanice v roce 

1990 [18]. 

 

3.2 Termické aktivity na odval Heřmanice 

Na odvalu Heřmanice byla prokázána kontaminace podzemní vody amonnými ionty, 

chloridy a sírany vlivem aktivizace a rozšíření vlastní termické aktivity. Dalším rizikem je 

nežádoucí dynamika endogenních procesů s přesunem do dosud nezasažených částí tělesa 

odvalu – riziko vzniku povrchového lesního požáru. Rekultivovaný prostor se nachází 

v západní části odvalu. Tato část odvalu je pokryta přirozeným porostem, protože nebyla  

zasažena termickým procesem.  Termicky aktivní zóny jsou zejména ve východní a střední 

části odvalu (obr. 7), které jsou charakterizovány značnou intenzitou termických procesů 

a jejich dynamickými projevy [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Termovizní snímek [19], 
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U uvedeného snímku lze vidět termicky aktivní plochy, jsou pořízeny leteckou 

termometrii. Tento  snímek byl pořízen v březnu roku 2010 [19]. 

 

3.3 Sanace odvalu  Heřmanice 

Již dnes je ve východní části odvalového komplexu sanace realizována (obr. 8), na 

střední a poslední západní části se realizují sanační práce postupně. Ve východní části 

odvalu (v oblasti provozního odvalu) byla zvolena k sanaci metoda ¨Odtěžování a 

přemísťování odvalového materiálu¨, která slouží k odtěžení a odstranění karbonské 

hlušiny a dalších problematických materiálů. Díky odtěžení a odstranění hlušinových 

materiálů z východní části odvalu vznikla nová plocha o velkém rozměru, která je 

technologicky využívána pro ochlázení a přemísťování hlušinových materiálů ze střední 

části odvalu [19].   

 

Obr. 8: Východní část odvalu Heřmanice [19], 
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3.3.1 Halda Karolína 

Halda Karolína je západní částí odvalu Heřmanice v Hrušově. Kamení se zbytky uhlí 

tvoří kopec vysoký cca 30 metrů na ploše 28 ha. Firma Ridera Bohemia měla právě o ty 

zbytky uhlí velký zájem. Chtěla Karolínu na své náklady rozebrat. Souhlasil s tím státní 

podnik Diamo. Těžba uhlí by měla začít letošní rok. Těžba by mohla trvat až patnáct let. 

Nejdříve bude postavena úpravna, ve které bude mokrým procesem oddělována hořlavina 

od hlušiny. 

 

4 Historie odvalu Ema a její současný stav 

Odval Ema (obr. 9) (někdy také jako ¨halda Ema¨ nebo ¨halda Ema-Terezie¨) je 

jedním z nejfotogeničtějších objektů Ostravy a jediný památkově chráněný odval 

v Ostravsko-karvinském revíru, který se nachází na pravém břehu řeky Ostravice v závěru 

známého Trojického údolí mezi bývalými doly Petr Bezruč (Terezie), Trojice a Michálka. 

Jedná se o kuželovitý odval (komplex odvalů) bývalých dolů Ema, Terezie, Trojice 

a koksovny Trojice [1]. 

 

Obr. 9: Odval Ema [21], 
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Odvalový komplex se rozkládá na ploše cca 21,3 ha a s odhadováným objemem 

4 mil. m
3
. Nejvyšším vrcholem Ostravy (přiloha 1) je vrchol odvalu Ema ve výšce 315 

m.n.m. Původně výška kužele odvalu dosahovala 327 m.n.m., vlivem přirozeného 

slehávání kužel poklesl o více než 10 m. [18].  Podle literatury [18] se obsah spalitelných 

látek analyzovaný z odebraných vzorků pohyboval v rozmezí 6 - 22 %.   

Na vrchol haldy vede z jižní strany poměrně frekventovaná turistická stezka, kde  

nebývá nikdy sníh. Několik desetiletí probíhají v tělese odvalu termické procesy. Vlivem 

tohoto procesů zde roste teplomilná stepní flora, [1].   

4.1 Popis historie odvalu Ema 

Důlní hlušina zde byla deponována od roku 1920 do roku 1995, především proběhla 

deponie bez přestávky v rozmezí let 1920 – 1960. V říjnu roku 1952 propukl haldový 

požár na jížním svahu haldy těsně pod úpatím. Požár se rozšířil na severní části, dále až na 

vrchol (přesto je halda dodnes termicky aktivní). Provedené pokusy o lokalizaci požáru 

měly jen částečný úspěch. V šedesátých letech minulého století byl proveden provozní 

pokus sanace proti vzniku nových ložisek záparu. Ukládala se zde důlní hlušina 

v kombinaci s elektrárenským popílkem (obr. 10), [18], [23]. 

 

Obr. 10: Halda Ema v roce 1969 [22], 
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Elektrárenský popílek snížil stabilitu svahu odvalu, sam byl deštěm splavovál. V roce 

1976 byla ukončena hlavní likvidace požáru.  Havarijní komise OKD se rozhodla v roce 

1982 o sanaci záparu. Sanace záparu byla provedena metodou sypání izolačních pásů na 

severozápadních svazích odvalu Ema a vytvoření izolační předělu mezi starým odvalem 

a Emou, kde byla následně prováděna rekultivace [1], [23].  

4.2 Současný stav 

V současné době probíhají evidentní termické procesy v odvalu na jihozápadní části 

svahu centrálního kužele v pásu širokém 7-12 m (prostor bývalé lanovky). Zasažená část 

odvalu, dnes již s převážně ukončeným endogenním hořením (viz přiloha 2) se rozprostírá 

na ploše více něž 2 tis. m
2
. Dnes se zde nacházejí ojedinělé otevřené průduchy, kde 

výstupují horké plynné emise se silným aromatickým zápachem. Jíž je zde umístěn 

rozptylovač zplodin endogenního požáru (obr. 11). Koncentrace horkých plynných emisí je 

značně proměnlivá v závislosti na atmosférických podmínkách [1]. 

 

Obr. 11: Rozptylovač zplodin na haldě Ema (foto Tumenjargal G. 2013) 

Arcadis Geotechnika a.s. (dříve Stavební Geologie-Geotechnika, a.s.) započal 

v únoru 2007 průkumné práce termické aktivity na odvalu Ema. Termická aktivita byla 

sledována následujícím způsobem [1]: 
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 Opakovaná letecká termovize, 

 Sledování podpovrchových teplot v síti 10×10 m, 

 Sledování teplot v hloubi 3 m pod povrchem v síti 30×30 m, 

 Měření koncentrací plynů CH4, CO2, CO v hloubkových sondách 30×30 m 

(obr. 12), 

 

Obr. 12:Umístění sond na odvalu Ema [24], 

Teplota byla sledována výrazně nezměněná v dlouhodobém termickým monitoringu 

(březen 2007 – březen 2009). Maximální hodnota termického měření v otevřených 

průduších byla 65,4 – 67,1 ˚C, hodnota termických měření v jednotlivých sondách (v 

hloubce 1 m) se pohybovala v rozmezí 17 – 21,8 ˚C (při venkovní teplotě 14,6 ˚C). 

Koncentrace oxidu uhličitého se v půdním vzduchu pohybovala v rozmezí 0,2 – 2,6 %, 

v otevřených průduších až 9,7 %. Maximální naměřená hodnota koncentrace oxidu 

uhelnátého byla zjištěna 1306 ppm, v jednotlivých sondách koncentrace činila 95 ppm, 

[24]. 

Z běžného povrchového ohledání, které jsem provedl dne 15. 4. 2013 lze vyvodit, že 

převážná část odvalu Ema je již prohořelá, svědčí o tom do červena zbarvena, na povrchu 

odvalu pozorovaná odvalová hornina. Termicky aktivní část odvalu je zjevná pouze na 

jihozápadní (nejmladší), výše popsané části, kde jsou pozorovány cca 4 plošně omezené 
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body s výstupem  par a plynů. Pomoci veřejně přístupného způsobu stanovení plochy na 

portálu katastru nemovitostí ČR [25] jsem na základě terénního ohledání určil termicky 

aktivní plochu odvalu, která činí cca 21 arů (2106 m
2
), viz obr. 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Termicky aktivní plocha odvalu Ema, [25] 

 

5 Zhodnocení termických rizik odvalu Ema a návrh 

jejich řešení 

V uvedené čtvrté kapitole bylo popsáno, že proběhla průzkumná práce termické 

aktivity na odvalu Ema mezi rokem 2007 a rokem 2009. Analýza rizik odvalů zasažených  

endogenním hořením ve správě DIAMO, s.p., o.z. Odra je název práce, s kterou započalo  

sdružení GEOtest  Brno a ENERGIE stavební a báňská v roce 2009. Práce měla především 

vyhodnotit vlivy předmětných odvalů na všechny složky životního prostředí. Po ukončení 

předmětného projektu byl publikován následující seznam látek potencionálního zájmu 

[18]. 
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Tabulka 2: Seznam látek potencionálního zájmu [18] 

Ve vzorcích horninového prostředí byly sledovány 

V sušině Ve výluzích 

BTEX, C10-C40, NEL, PAU, PCB, TOC, 

spalitelné látky. 

DOC, fenolový index, chloridy, fluoridy, 

sírany, As, Ba, Cd, Cr celk., Cu, Hg, Ni, Pb 

Sb, Se, Zn, Mo, rozpuštěné látky, pH.  

Ve vzorcích vod byly sledovány následující parametry 

pH, vodivost, CHSK/Cr, chloridy, sírany, amonné ionty, NEL, Ca, Na, Cd, Cr, Hg, Pb, 

Zn, Ni, PAU, PCB, DOC a C10-C40. 

Plynometrický průzkum byl zaměřen na sledování 

CH4, O2, CO, CO2, NO, NO2, NOx, VOC, (BTEX, styren, freony 11, 12, 113, 114, 

chlormethan, dichlormethan, trichlor-methan, tetrachlormethan, 1,1-dichlorethan, 1,2-

dichlorethan, 1,1,1-trichlor-ethan, vinychlorid, methylbromid, ethylbromid, ethylchlorid, 

1,1-DCE, c-1,2-DCE, TCE, 1,2-dichlorpropan, c-1,3-dichlorpropen, t-1,3-dichlorpropen, 

1,1,2-trichlorethan, PCE, 1,2-dibromethan, 1,1,2,2-tetrachlorethan, trimethyl-benzeny, 

CB, DCB, TCB, hexachlorbutadien), PAU, PCB a PCDD/F. 

 

5.1 Atmochemická měření dne 15. 04. 2013 

Dne 15.04.2013 jsem byl na terénním  měření s vedoucím bakalářské práce a 

kolegou na odvalu Ema, kde jsme měřili na vybraných bodech teploty a koncentrace 

základních uvolňovaných plynů (CO, CO2, O2).  

Použitá měřící technika, obr. 14: 

 kontaktní digitální teploměr OMEGA HH11, termočlánek typu K délky 3m, 

 detekční trubice výrobce NEDFORM s.r.o., Votice: CO2 1%, CO 0,001%,   

 harmonikový nasávač UNIVERSÁL 86, 

 přenosný paramagnetický kyslíkoměr Servomex 262A, 

 nasávací sonda délky 0,7 m, vnitřní průměr 4 mm.  
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Obr. 14: Měřící technika atmochemických měření použitá  dne 15. 4. 2013 

 

Byly zvoleny 4 měřící body s povrchovými projevy  termické aktivity (výstupy páry 

a plynů) a jeden srovnávací inertní bod mimo odval. Orientace bodů je uvedena v příloze 

č. 5, výsledky měření jsou uvedeny v tabulce č. 3 

Pomoci portálu www.mapy.cz jsem určil souřadnice měřících bodů :  

č.1 - 49°50'22.261"N, 18°18'50.483"E,  

č.2 - 49°50'22.287"N, 18°18'50.259"E,  

č.3 - 49°50'21.982"N, 18°18'49.876"E,  

č.4 - 49°50'22.194"N, 18°18'50.410"E,  

č.5 - 49°48'50.099"N, 18°21'11.639"E  (inertní měřící bod). 

 

Měřící body 1 – 4 se nacházely ve vymezené ploše termické aktivity odvalu uvedené 

na obr. 14. Srovnávací inertní bod, jehož cílem bylo potvrdit platnost měření v termicky 

aktivní ploše odvalu se nacházel 3,5 km jihovýchodním směrem od odvalu Ema v blízkosti 

komunikace č. 59 na území katastru Ostrava-Radvanice. 

http://www.mapy.cz/
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Tabulka 3: Atmochemická měření na odvalu EMA dne 15.04.2013. 
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    C
O
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     O
2  

1 9:26 50 13,5 65,1 0,003 4 12,7 podpovrchové 

měření 

2 9:45 50 12,3 59,7 0 2,5 16,2 podpovrchové 

měření 

3 10:00 50 14,8 73,3 0 7 13,5 podpovrchové 

měření 

4 10:17 0 14 25,1 0,002 0,2 16,2 povrchové 

měření 

5 11:15 50 17,7 15,8 0 0,1 20,9 inertní bod 

 

- bod č. 1-3 byly umístěny 50 cm pod povrchem v termicky aktivních místech, 

- bod č.   4  byl umístěn na otevřených průduších a sanovaném bodu (povrchové měření), 

- bod č.   5 byl umístěn mimo odval (inertní měření). 

 

V rámci  atmochemického měření na odvalu Ema dne 15.04.2013 byla měřená 

teplota, která byla vyhodnocena jako nevýrazně odlišná než průměrná teplota 

dlouhodobého termickýho monitoringu (březen 2007 – březen 2009), [24]. Hodnota 

termických měření na jednotlivých sondách (v hloubce 50 cm) se pochybovaly v rozmezí 

59,7 – 73,3 C˚ při venkovní průměrné teplotě 14,4 C˚. V otevřeném měřeném průduchu na 

rozptylovači (bod č. 4) byla teplota 25,1 C˚. Naměřená koncentrace oxidu uhelnátého 

v otevřeném průduchu boru č. 4 byla zjištěna přiblížně 20 ppm, na měřícím bodech č.2 

a č.3 se nevyskytla žádná koncentrace oxidu uhelnátého a maximální koncentrace činila 30 

ppm na měřícím bodu č. 1. Naměřená hodnota koncentrace kyslíku byla sledována 

v rozmezí 12,7 – 16,2 %. Koncentrace oxidu uhličitého byla zjíštěna v otevřeném 

průduchu bodu č. 4  0,2 %, koncentrace v podpovrchovém měření se pohybovala 

v rozmezí 2,5 – 7 %. 
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5.2 Návrh řešení termických rizik odvalu Ema 

Nejdůležitějším procesem při sanaci je vhodný výběr metody likvidace 

a technologie. Většinou se nepoužívá pouze jedna metoda, nýbrž se volí kombinace 

několika vhodných metod přizpůsobených konkrétním podmínkám. Možné způsoby 

likvidace termické aktivity mohou být podle literatury [13] a [8] : 

- injektáž termicky aktivních prostorů inertními materiály [13], 

- vybudování izolačních příkopů a jejích vyplňování inertními materiály [13], 

- formování rekultivačních valů a jejich vyplňování inertními materiály [13], 

- odtěžování, případně vychlazování a přemísťování odvalového materiálu do 

nových prostorů [13],   

- vychlazování a hašení ohniska samovznícení inertními plyny (oxid uhličitý) 

[13], 

- vychlazování odvalů získáváním tepla z termický aktivních odvalů svislými 

soustřednými vyměníky tepla [13], 

- „Prolévání odvalu vodou, které nese sebou jednak riziko vzniku nebezpečí 

rozkladu vody na výbušnou směs, ale také vznik nových průduchů“ [8], 

- „Injektáž inertní suspenzí termicky aktivních prostorů, obvykle s časově 

omezeným účinkem (1-3 roky)“ [8], 

- „Utěsňování inertními materiály pomocí injektází (vápencový prach, 

elektrárenský popílek, bentonit, apod.), rovněž s časově omezeným účinkem“ 

[8], 

- „Odtěžování, případně vychlazování a přemísťování odvalového materiálu 

do nových prostorů a vytvoření izolace inertním materiálem“ [8], 

- „Vytvoření izolačního pláště na povrchu odvalu, omezující přístup kyslíku do 

něj“  [8]. 

Na severozápadních svazích odvalu Ema sanace záparu byla provedena metodou 

sypání izolačních pásů a vytvoření izolační předělu mezi starým odvalem a Emou, kde byla 

následně prováděna rekultivace [1], [23]. 
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Endogenní požár odvalu Heřmanice, byl zaznamenán poprvé v jihozápadní části 

odvalu „Svoboda“ v konce 80. let minulého století. V roce 1999 musely být realizovány 

sanační práce, která injektážní stěnou zamezila prostupu požáru dále na jih a zůstala 

dlouhodobě funkční. Rozsáhlejší sanační práce spočívaly v úpravách tvaru odvalu 

Heřmanice a převrstvování svahů a teras různými inertních a izolačních materiálů (popílek, 

Přestav-certifikovaný rekultivační materiál) v mocnosti několik metrů [27]. 

Ve východní části odvalu Hěřmanice (v oblasti provozního odvalu) byla zvolena 

k sanaci metoda „Odtěžování a přemísťování odvalového materiálu“, která slouží 

k odtěžení a odstranění karbonské hlušiny a dalších problematických materiálů. Díky 

odtěžení a odstranění hlušinových materiálů z východní části odvalu vznikla nová plocha 

o velkém rozměru, která je technologicky využívána pro ochlázení a přemísťování 

hlušinových materiálů ze střední části odvalu [19].   

Statutární město Ostrava má zájem na vytváření  zón odpočinku a rekreace pro 

obyvatelstvo. Vrchol odvalu Ema je nejvyšší bod Ostravy, ze kterého je jeden 

z nejkrásnějších výhledů na moravskoslezkou metropoli. Celý odvalový kompex je 

součástí turistické trasy a také technickou památkou [1].  

Z tohoto důvodu nemůžeme zvolit metodu likvidace „odtěžování, případně 

vychlazování a přemísťování odvalového materiálu do nových prostorů a vytvoření izolace 

inertním materiálem“ [8]. Protože tato metoda může zničit vyhlídkový bod  města Ostravy. 

Zastupitelé města Ostravy by s tímto řešením pravděpodobně nesouhlasili, neboť zajisté 

považují vyhlídku odvalu Ema za významnou. 

 Z těchto důvodu navrhuji dva vybrané způsoby likvidace předmětné zátěže 

endogenního vyhořívání části odvalu Ema : 

 vychlazování a hašení ohniska samovznícení inertními plyny (oxid uhličitý), 

[13], 

 utěsňování inertními materiály pomocí izolačních žeber, [13], 
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5.3 Postup sanace na odvalu Ema 

Musíme umístit sondy na části zasažené endogenním hořením odvalu Ema, aby jsme 

použit metodu – vychlazování a hašení ohniska samovznicení oxidem uhličitým. Navrhuji, 

aby sondy byly umístěny ve vzdálenosti 2 m mezi sebou. Vybraná metoda bude 

doprovázena nasledujícím chemický proces v sondách podle rovnice (1). Pomocí oxidu 

uhličitého snadno vychladíme ohnisko samovnícení, ale zároveň se zvyšuje na místě 

koncentrace oxidu uhelnátého, [13]. 

C + CO2 = 2CO – Q                   (1) 

Podle mého navrhu by měla následovat navazující metoda utěsňování inertními 

materiály pomocí utěsňovacích žeber. Po vychlazení a uhašení ohniska samovznícení bude 

nutné ihned založit 2 m široké a 3 m hluboké izolační žebra, která budou 5 m vzdálená 

mezi sebou (obr. 15). Zvolíme zaplňování žeber inertním materiálem, tj. elektrárenským 

popílekem ve směsi s vodou (plavením).  

 

 

Obr. 15: Utěsňování odvalu izolačními žebry plněnými inertním materiálem, [13] 

Legenda : 

1- Odvalový materiál 

2- Vyplněné izolační žebra 

3- Vychlazené ohnisko samovznícení 

 

Tato metoda byla použila v Polsku a byla publikována autory Różański a Wrona 

v příspěvku na Druhé mezinárodní konferenci výzkumu uhlí v roce 2010 v Berlíně, 

Německu, [13]. 
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Závěr 

Uhlí je jeden z nejdůležitějších energetických nerostů, proto celý svět těží uhlí 

s perspektivou jeho využití do budoucna. Z tohoto důvodu budou odvaly, jako pozůstatky 

hornické činnosti všude na světě. Jestli chceme mít odvaly bez ekologických zátěží, 

musíme na počátku daného procesu používat kvalitní úpravárenské technologie. Vysoká 

výkonná úpravárenská technologie nám pomáhá, abychom deponovali téměř čistou 

hlušinu, což s nejmenším obsahem uhlí,  včetně uhelného prachu. Staré hlušinové odvaly 

obsahovaly dost hořlavých látek na to, aby vznikly termická procesy vedoucí k prohořívání 

odvalů. Termicky aktivní hlušinové odvaly mají zcela evidentní vliv na zátěž životního 

prostředí. Nutně musíme odstraňovat tyto ekologické zátěže.  

V případě odvalu Ema jsem v bakalářské práci předložil návrh likvidace pozůstalé 

termicky aktivní části odvalu za pomoci dvou metod. První navrženou metodou se ohnisko 

hořícího odvalu vychladí (metoda aplikace CO2). Tímto zabráníme rozšiřování intenzity 

termické aktivity odvalu. U této metody se zvyšuje koncentrace oxidu uhelnátého na místě. 

Oxid uhelnátý tvorí se vzduchem výbušnou směs v rozmezí  12,5 % do 74 % a je toxický. 

Při sanační práci musí pracovníci dodržovat související předpisy. 

  Zvolená drůhá metoda „Utěsňování odvalu izolačními žebry plněnými inertním 

materiálem“ nám pomáhá, aby nedošlo k obnovení ohniska samovznicení a zároveň se 

snížuje propustnost vzduchu hlušinovým odvalem. 

Rad bych doporučil další metodu „Vytvoření izolačního pláště na povrchu odvalu, 

omezující přístup kyslíku do něj“  [8]. Ale v případě odvalu Ema tato metoda příliš 

nevyhovuje. Metoda vyžáduje stabilitu svahů (20-25˚). Ema má kuželový tvar, proto 

nesplňuje předmětnou podmínku. 
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