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Anotace: 

Cílem bakalářské práce je vytvořit obecný přehled o odvalovém 

hospodářství v ODP a PDP. Přehled odvalů a seznámení s jejich současným 

stavem, morfologií a sloţením. Dále se práce zabývá zhodnocením přírodních 

podmínek a dopady odvalů na ţivotní prostředí. Vytypované odvaly jsou řešeny z 

hlediska jejich kategorizace podle stability struktury a ohroţenosti termickou 

aktivitou. U těchto odvalů je navrţeno řešení a vyuţití jejich konečného stavu. 
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Annotation: 

The aim of the bachelor thesis is to create a general overview of the spoil 

disposal management in Ostrava and Petřvald basin. A list of spoil heaps, 

familiarization with the present situation, morphology and structure. Furthermore 

the thesis deals with the assessment of natural conditions and the impact of the 

spoil heaps on the environment. Chosen spoil heaps are further solved from the 

perspective of their categorization by stability of their structure and endangerment 

by thermal activity. For these spoil heaps, the solution and utilization of their final 

form is proposed. 
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ÚVOD 

 

První zmínky o těţbě černého uhlí v moravskoslezské oblasti jsou jiţ 

z mladší doby kamenné. Zájem, z hlediska nerostného bohatství, vzniká v roce 

1766, kdy byly zahájeny první průzkumné práce. Vlastní těţba uhlí začala od 

druhé poloviny 19. století. Uhlí se dobývalo metodou “štolováním“ a na povrch se 

dostával jen uţitkový nerost. Tato dobývací metoda neměla zásadní dopad na 

krajinu z hlediska morfologického, ani vliv na ţivotní prostředí. Zásadní zvrat 

nastal po první světové válce, kdy se těţba v OKR masivně rozvíjela. Díky novým 

dobývacím metodám rostly objemy vytěţeného uhlí a s tím spojené rostoucí 

objemy průvodních hornin z otvírkových a přípravných důlních děl a přibírky  

u méně mocných slojí. Ukládaly se co nejblíţe těţební jámy na tzv. odvaly. Ty se 

svou velikostí stávaly dominantou krajiny, jejich výška běţně dosahovala 80 – 90 

m nad stávající terén. V OKR se rozvíjela i další průmyslová odvětví a celé území 

dostávalo nový vzhled. Kromě následků dobývání uhlí (poklesy terénu, odvalové 

hospodářství) se měnila krajina i z hlediska infrastruktury a obydlenosti. Silné 

zatíţení krajiny těţkým průmyslem mělo zásadní vliv na sloţky ţivotního prostředí. 

Kvalita ovzduší, podzemních a povrchových vod se nekontrolovatelně zhoršila. 

Docházelo k devastaci a zásadní změně morfologického reliéfu. [2] [6] [12] 

Zahlazováním hornické činnosti se zabývalo OKD. Pro něj bánští projektanti 

zpracovávali různé studie, například Generel rekultivace (1964). V roce 2002 byly 

veškeré zátěţe hornické činnosti, v utlumené části OKR, převedeny na organizaci 

DIAMO, s.p., která se touto aktivitou zabývá dodnes. [15] 

Za 200 let těţby se v OKR vytěţilo 1,6 mld. tun uhlí a uloţilo 0,65 mld. tun 

hlušiny. Hornická činnost byla v ostravské části revíru ukončena v roce 1994, 

v petřvaldské části v roce 1998. Za tuto dobu se nenávratně změnil vzhled krajiny, 

který by přirozeně trval tisíce let. Současnou snahou je vytvořit z antropogenních 

prvků přirozenou část krajiny, většinou ozeleněním, případně úpravou tvaru. To se 

z velké části jiţ podařilo. K dosaţení cílů, v oblasti řešení konečného stavu  

a vyuţití těchto antropogenních útvarů, zbývá ještě mnoho práce. [6] [13]  
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1. MORFOLOGIE A SLOŢENÍ ODVALŮ V OKR 

1.1 Přírodní poměry 

1.1.1 Geomorfologické poměry 

Zájmové území patří z regionálně morfologického členění terénu  

(T. CZUDEK, 1973) do oblasti vnější části Západních Karpat, patřící k Ostravské 

glacigenní pánvi v soustavě Vněkarpatských sníţenin. Geomorfologicky se jedná 

o plochou pahorkatinu, erozí rozčleněnou fluviální a eolitickou akumulační plošinu, 

s asymetrickými údolími, strţemi a sesuvy. Území se nachází v nadmořské výšce 

200 – 250 m.n.m. Samotné odvaly pak v tomto terénu tvoří významné 

antropogenní prvky. Ty se stávají významnou dominantou krajiny. [7] 

1.1.2 Klimatologické poměry 

Území patří z klimatologického hlediska do okrsku MT10 (Guitt, 1975). Ten 

se vyznačuje dlouhým a teplým létem, mírně suchým. Jaro a podzim jsou krátké 

s mírným teplotním reţimem. Zimní období je krátké, mírně teplé a suché, 

s krátkou dobou sněhové pokrývky. [7] 

Průměrná roční teplota vzduchu v této oblasti je 8,6 °C, v zimním období 

pak -1,4 °C (leden) a v letním období je průměrná teplota 18,3 °C (červenec). 

Převládající směr větrů v daném území je jihozápadní. [7] 

1.1.3 Hydrologické poměry 

Zájmová oblast, jako celek, patří do povodí hlavního toku Odry 2-00-00. 

Vodnost tohoto toku se pohybuje v rozmezí 10 – 50  m3/s. Jednotlivé odvaly se 

pak nacházejí buď přímo v povodí Odry nebo v povodích jejich přítoků, např. 

Ostravice nebo Lučina. Odvodňovací síť území je pak doplněna četným systémem 

místních vodotečí. Z hlediska povrchových vod spadá území do regionu II-B-4-C, 

tj. málo vodná oblast s malou retenční schopností, se silně kolísavým odtokem, 

koeficient odtoku vysoký. Povrchový odtok se pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,45 l/s. 

[7] [11] 
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1.1.4 Geologické poměry 

Geologická stavba území je velmi sloţitá a proměnlivá. Významnými 

horninami tohoto regionu jsou uhlonosné vrstvy karbonského stáří, které se 

nacházejí v různých hloubkách. V některých částech území se vyskytují tzv. 

“karbonská okna“, v nichţ karbonské horniny vystupují aţ na povrch reliéfu. V této 

části území zcela nebo částečně chybí mezivrstva hornin mezi karbonským 

podloţím a krycí vrstvou sprašových hlín. [7] 

Na karbonském podloţí jsou uloţeny třetihorní předkvarterní sedimenty, 

tvořeny převáţně miocenními jíly peletické facie a tercierní jíly s písčitými 

vloţkami, tzv. „ostravské šlíry“. Mocnost těchto hornin kolísá od 15 do 150 m. 

Jedná se o nepropustné horniny – hydraulické izolátory. [7] 

Další vrstevní jednotkou jsou kvartérní sedimenty, tvořeny převáţně 

fluviálními štěrky a štěrkopísky o mocnosti 3 – 18 m. Tyto štěrky jsou převáţně 

hrubozrnné s příměsí různě zahliněných písků a jsou významné svými 

kolektorskými vlastnostmi. [7] 

Horninový kryt je tvořen, před nasypáním odvalu, vrstvou spraší  

a sprašových hlín wormského stáří. Tyto hlíny jsou písčité a prachovité, místně 

mohou být aţ jílovité. Mocnost těchto vrstev je nejčastěji 3 – 4 m. Jsou málo 

propustné aţ nepropustné. [7] 

Antropogenní naváţky – odvaly jsou tvořeny karbonskou hlušinou s příměsí 

uhelné hmoty. Svou plošnou velikostí a mocností značně převyšuje okolní terén,  

a to aţ o desítky metrů. Tvoří samostatný geologický útvar a z toho vyplývající 

samostatný zvodněný systém. Podrobným geologickým sloţením odvalů se budu 

zabývat v kapitole 2.3. Sloţení odvalů v OKR. [7] 

1.1.5 Hydrogeologické poměry 

Celé území ODP a PDP patří z hydrogeologického hlediska do rajonu  

č. 151 – fluviální a glacigenní sedimenty s reţimem II-B-4: sezónní doplňování 

podzemní vody. Stav podzemní vody je na svém maximu v období březen – 

duben, naopak na svém minimu v období září – listopad. Hodnoty podzemního 

odtoku se pohybují mezi 1,01 – 1,5 l/s km2. [7] 
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Vrstva předkvartérních miocenních jílů tvoří izolant proti průniku podzemní 

vody z kolektorských kvartérních štěrkopísků do karbonských souvrství. 

V některých částech území je tento izolant narušen, nebo vykliňuje, a dochází ke 

komunikaci s karbonem. [7] 

Další kolektorský komplex, tvořen antropogenními naváţkami, je samotné 

těleso odvalu. Naváţky jsou nejčastěji hrubozrnné a jejich propustnost ovlivňuje 

především stupeň konsolidace a prohlinění. Doplňování vody do tohoto komplexu 

probíhá prostřednictvím atmosférických sráţek. [7] 

Izolátorem mezi oběma kolektorskými systémy je horninový kryt, tvořený 

spraší a sprašovými hlínami. Ty jsou slabě propustné aţ nepropustné. V pozicích 

nepřítomnosti či porušení této izolátorské vrstvy vzniká riziko komunikace mezi 

oběma kolektorskými systémy, coţ je vzhledem k moţné kontaminaci neţádoucí. 

Hydrogeologické poměry území jsou komplikované, vzhledem ke sloţitosti 

 a proměnlivosti geologické stavby. [7] 

1.2 Morfologie odvalů v OKR 

Odvaly neboli haldy se vyskytují na celém území OKR. Často jsou 

dominantou nejbliţšího okolí. To je dáno jejich rozdílnými parametry, objemem, 

rozlohou či výškou. Dnes jsou na území ODP a PDP zastoupeny především haldy 

stabilizované s ukončeným sypáním. Většina z nich je pokryta vegetačním krytem, 

buď přírodního původu, nebo zásahem člověka – rekultivací. Aktivní odvalové 

hospodářství je dnes provozováno pouze v karvinské části OKR a na dole Paskov.  

První větší haldy začaly být budovány před druhou světovou válkou. Byly to 

většinou haldy kuţelové nebo kupové, kde byla výrazným rozměrem výška (aţ 80 

m) a z toho vyplývající zásah do reliéfu krajiny. Tyto haldy byly v budoucnu často 

sniţovány z důvodů estetických, nebo v rámci sanace. Později se budovaly haldy 

s převládajícím rozměrem v horizontální rovině, např. tabulové nebo vyrovnávací. 

Převáţná část hald v ODP a PDP je však nepravidelného tvaru. Největší haldy 

byly tzv. „centrální“, které slouţily pro ukládání hlušiny z více dolů (např. EMA). [1] 

Z morfologického hlediska rozeznáváme tyto typy hald: 
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1.2.1 Kuţelové haldy 

V krajině tvoří velmi dominantní útvar, kde převaţujícím parametrem je 

výška a objem hlušiny nad plochou nasypaného tělesa. Některé kuţelové haldy 

dosahují úctyhodné výšky kolem 80 metrů nad okolním terénem. To mělo za 

následek výrazné deformace původního pokryvu terénu pod haldou a v jejím okolí, 

způsobené překonáním únosnosti této podloţky od zatíţení hlušinou. Proto byl 

tento typ hald následně většinou sniţován, aby nedocházelo k dalšímu přetvoření 

okolního terénu a s tím spojeného poškození budov, komunikací, atd. U tohoto 

typu hald je velmi nebezpečné částečné odtěţení hlušiny. Následkem je přístup 

vzduchu do spodních vrstev a vzniká vysoké riziko endogenního poţáru. [1] 

1.2.2 Haldové kupy 

I tento typ haldy je výrazným terénním útvarem v okolní krajině. Vznikal 

rozhrnováním vrcholu kuţele po dosaţení určité sypné výšky. Rozhrnutí vrcholu 

se provedlo do stran bočními výsypkami. Někdy také vznikaly dodatečným 

rozhrnutím kuţelové haldy z důvodu nutných technických úprav nebo jejího 

sníţení za účelem lepšího začlenění do krajiny. [1] 

1.2.3 Tabulové haldy 

V OKR se nacházejí v různě velkých rozlohách. Plocha tabule výrazně 

převládá nad svahy hald. Sypná výška je cca 20 metrů, takţe po ozelenění 

nezmění tak výrazně reliéf krajiny, ovšem na úkor velké plochy krajiny. Tento typ 

hald byl vhodnější pro budoucí rekultivace, která nevyţadovala velké terénní 

úpravy a přemisťování velkých objemů hlušin, jako u nepravidelně sypaných 

odvalů. Následná rekultivace spočívala v souvislém  pokrytí tabule orničním 

překryvem a ozeleněním. V ODP je to např. odval Jeremenko, v PDP je to odval 

Hedvika. [1] [7] 

1.2.4 Terasové haldy 

Svým tvarem se podobají tabulovým haldám. Bývají niţší a skládají se 

z několika na sebe sypaných plošin, oproti tabulovým haldám, má vţdy vyšší 

plošina menší půdorys neţ spodní plošina a vytvářejí tzv. „terasy“. Často byly 

sypány okolo břehů toku jako ochranné protizáplavové hráze. [1] 
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1.2.5 Svahové haldy 

Podloţkou pro takto sypaný odval byl přirozený svah. Hrana tohoto svahu byla 

postupným přisypáváním posouvána v původní úrovni směrem do níţe 

poloţeného místa, údolí. V OKR se příliš nevyskytují, bývají většinou součástí 

sloţitějšího haldového komplexu, kde nejsou hlavní formací. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 Hřbetové haldy a deponie 

 Typické pro tento typ haldy je úzký hřbet, kde převaţujícím rozměrem je 

délka. V OKR se nachází minimálně, vznikaly při dopravování hlušiny na odval 

zvláštní konstrukci lanovky, většina z nich je dnes přetvarována. Hřbetové deponie 

jsou součástí násypů dopravních staveb, kde hlušina nahrazuje chybějící 

potřebnou výšku terénu a tvoří těleso násypu. [1] 

1.2.7 Vyrovnávací (asanační) haldy 

Vyrovnávací haldy jsou v OKR četně zastoupeny, především v karvinské 

části. Pouţívají se hlavně k vyrovnání poklesů, vzniklých hornickou činností, pro 

účelné srovnání přírodních sníţenin s okolním terénem nebo za účelem zvýšení 

terénu. Brzy po ukončení sypání nastupuje přirozená vegetace nebo rekultivace 

se zatravněním. [1] 

Obrázek 1: Typy odvalových útvarů 
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1.2.8 Ploché haldové pokryvy 

Ploché haldové pokryvy jsou prezentovány značnou plošnou rozlohou, jako 

hlavním parametrem, s podstatně zanedbatelnou sypnou výškou. Jsou hojně 

zastoupeny v celém OKR. [1] 

1.2.9 Nepravidelné haldy 

Jsou v OKR četně zastoupeny. Někdy se jedná pouze o dočasné haldy 

přechodného typu. Jejich tvar, rozloha a sypná výška je dána způsobem dopravy. 

Jindy se jedná o propojení několika hald, např. tabulové s kuţelovou, a vzniká 

halda nepravidelného tvaru. Typickou haldou nepravidelného tvaru je odval 

Heřmanice, který je výsledkem propojení odvalu Svoboda, Karolina a autoodvalu. 

1.3 Sloţení odvalů v OKR 

Kaţdý odval je zvláštním útvarem. Vlastnosti jednotlivých odvalů se budou 

více či méně lišit. Cílem této kapitoly tedy bude vytvořit obecný přehled o sloţení 

odvalů v OKR jako komplexu. 

Při posuzování sloţení odvalů v OKR je nutno přihlédnout k jejich 

geologickým a petrografickým zvláštnostem, způsobu jejich budování (sypání), 

minerálnímu sloţení, vodnímu reţimu, propustnosti, schopnosti vodu zadrţovat  

a teplotě hlušiny. 

1.3.1 Petrografické sloţení 

Petrografické sloţení hlušiny v ostravské části revíru se od karvinské příliš 

neliší, přestoţe ostravská část náleţí do paralické uhelné pánve a karvinská do 

limnické pánve. V paralické pánvi vznikaly uhelné sloje ve střídajících se mořských 

a kontinentálních podmínkách, a proto jsou sedimenty v této části revíru tmavší 

neţ v karvinské části, kde vznikaly v limnické pánvi ve sladkovodních jezerech, 

baţinách a rašelinách. [5] [7] 

Hlušinový materiál je tvořen sedimenty s viditelnou vrstevnatostí, jedná se 

tedy o pískovce, jílovce, slepence, prachovce a uhelnou hmotu karbonského stáří. 

Největší zastoupení mají různě zrnité pískovce, které mají v ostravské části vyšší 

zastoupení biotitu a karbonátů, méně  zde nalezneme slepence a arkózy. [5] 
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Další skupinou jsou jílovité nebo písčité prachovce. V menším mnoţství 

jsou zde sférosiderity a brousky. Příčinou endogenních poţárů jsou hořlavé lupky. 

Obsahují tenké vloţky uhelné hmoty, většinou v kombinaci se sulfidem ţelezitým. 

Na odvaly byla hlušina ukládána bez třídění a nepravidelně. Pískovcové 

horniny jsou kompaktnější a pevnější neţ horniny jílovité, dostávaly se tedy k patě 

sypaného odvalu. Jílovité horniny se ve větší míře hromadily na úbočí odvalu. 

Tam rychle zvětrávaly a střípkovitě se rozpadaly. Vlivem eroze se zvětralé jílovce 

a prachovce hromadily v prohlubních a úpatích odvalů, coţ mělo příznivý vliv na 

přirozené uchycení vegetace. [5] [7] 

V ploše odvalu zůstávala hlušina smíšená. 

Z makroskopického hlediska je hlušina v OKR nestejnozrnnou sypaninou 

povahy písčitého štěrku se střídavou jemnozrnnou frakcí v zastoupení do 15%. 

Úlomky hornin jsou výhradně ostrohranné. Na většině odvalů byly lokálně 

zastiţeny frakce 200 – 500 mm. Jedná se pravděpodobně o horniny z přípravných 

a otvírkových děl. [7] 

 

Obrázek 2: Odval Koblov (autor: Roun, 2014) 

Mimo důlní karbonskou hlušinu a výpěrky z úpraven byly na odvaly 

ukládány stavební sutě a bohuţel i komunální a nebezpečné odpady. Většinou  

o tom nejsou dochovány ţádné záznamy, jednalo se především o „černé skládky“. 

[6] 
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1.3.2 Chemické vlastnosti a sloţení 

Chemické vlastnosti hlušiny jsou v různých částech odvalu jiné. V závislosti 

na čase se mění. Zjištěné hodnoty musíme hodnotit z hlediska jejich 

proměnlivosti. [5]  Uváděné výsledky průzkumů a měření jsem čerpal z dokumentu 

„Studie vlivů odvalů a odkališť na sloţky ţivotního prostředí“, které zpracovala 

společnost OKD, DPB, a.s. v roce 2004 pro organizaci DIAMO, s.p.. Uváděné 

výsledky tedy nejsou zcela aktuální, ale pro vytvoření názoru a představy o stavu 

odvalů v OKR, a pro rozsah této práce dostačující.  

Termická aktivita 

Nedílnou součástí důlní hlušiny, pocházející z dolů v ODP a PDP, je různým 

způsobem distribuovaná uhelná hmota - hořlavá sloţka. Tyto látky chemické 

sloţení odvalu zásadně ovlivňují, a to především v případě záparu a následného 

endogenního poţáru. Následkem těchto termických aktivit je uvolňování plynů  

a jejich výstup na povrch, zvýšení koncentrací plynů v půdním vzduchu, zejména 

metan (CH4), oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) a oxidů síry (SOx). [12] 

Hodnocení hlušiny z hlediska samovznícení ovlivňuje mnoho faktorů. 

Zásadním je obsah spalitelných látek, kde obsah do 18% je povaţován za 

bezpečný, nad 25% je hlušina povaţována za náchylnou k samovznícení. Dalším 

faktorem je tvar odvalu, vrstevnatost ukládaného materiálu, míra zhutnění, 

relativní ulehlost a frakce, které zásadním způsobem ovlivňují přístup kyslíku. Bez 

jeho přítomnosti nemůţe termický proces probíhat. [7] 

Tabulka 1: Přehled max. a min. naměřených hodnot spalitelných látek [7] 

 
 Název odvalu 

Spal.látky: Ema Oskar Lidice Ţofie Koblov Ludvík Pokrok Evţen 

min. (%) 5,4 10,4 7,3 20,5 11,6 10,5 13,8 5,1 

max. (%) 22,9 45,5 13,3 23,1 18,3 24,2 17,8 38,2 

 

Převáţná část odvalů v ODP a PDP je termicky neaktivní a z tohoto [6] 

hlediska stabilní. Tato stabilita však můţe být snadno narušena, především 

nevhodným zásahem do tělesa odvalu. Neodborný způsob odebírání krytu odvalu 

nebo samotné hlušiny můţe mít za následek porušení rovnováhy v tělese odvalu, 
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aktivaci chemického procesu oxidace uhelné hmoty, termické reakce a 

následného poţáru. 

V současné době je v ODP termicky aktivní a ohroţený odval EMA  

a Heřmanice, v PDP je to odval Hedvika. 

Hodnoty naměřených teplot hlušiny na studovaných odvalech byly získány 

v otvorech po vtloukaných sondách v hloubce 1 m pod povrchem, viz tabulka č. 1 

Důlní plyny v půdním vzduchu 

Mírou, charakterem a rozsahem rozloţení plynů v horninovém prostředí se 

zabývá ATMOGEOCHEMIE. [13] 

Atmogeochemický průzkum (atmoscreening) byl v rámci Studie vlivů odvalů 

a odkališť na sloţky ţivotního prostředí (2004), prováděn na většině studovaných 

odvalů. Jeho zaměření bylo na koncentrace důlních plynů v půdním vzduchu 

odvalu, a to na obsah metan (CH4), oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), kyslík 

(O2). Odběry vzorku pro detekci byly prováděny metodou vtloukaných sond, 

hloubka 1 m pod povrchem odvalu.  Maximální a minimální hodnoty koncentrací 

plynů pro jednotlivé odvaly, získané atmoscreeningem, jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2: Naměřené hodnoty důlních plynů některých odvalů [7] 

  

Název odvalu 

Důlní plyn EMA OSKAR POKROK EVŢEN 

CH4 metan (%) 0,0 - 0,1 0 0 0,0 - 0,1 

CO oxid uhelnatý (ppm) 0 - 1309 0 - 82 0 - 101 0 - 35 

O2 kyslík (%) 10,0 - 20,3 19,1 - 21,0 13,8 - 20,4 19,0 - 20,7 

CO2 oxid uhličitý (%) 0,2 - 9,7 0,0 - 1,6 0,9 - 3,0 0,0 - 1,8 

 

Těţké kovy 

Průzkumné práce na studovaných odvalech byly mimo jiné zaměřeny na 

zjištění obsahu těţkých kovů, které negativně ovlivňují především povrchovou  

a podzemní vodu. Jedná se o obsah olova (Pb), zinku (Zn), kadmia (Cd), chromu 

(Cr), rtuti (Hg). Zjištěné hodnoty obsahu těţkých kovů byly určeny laboratorními 

metodami na vzorcích zemin a vod odebraných na studovaných odvalech ODP  

a PDP. [7] 
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Tabulka 3: Obsah těţkých kovů a ropných látek v odvalech [7] 

název 
odvalu 

S Pb Zn Cr Hg Cd NEL 

(%) (mg/kg) 

Ema 0,34 46,3 151,5 32,2 0,23 0,55 47-76 

Jeremenko 0,27 64,4 154,0 37,1 0,22 1,05 63-66 

Alexander 0,16 95,5 284,0 70,2 0,29 1,26 71-557 

Jan Maria 0,11 44,0 94,2 27,5 0,17 ˂  0,50 61-100 

Ludvík 0,18 26,8 49,2 31,5 0,05 1,18 33 

Hedvika - 34,5 83,8 37,6 0,11 ˂  0,50 15-27 

Evžen 0,34 101,3 296,5 34,6 0,32 1,06 33-56 

 

1.3.3 Kontaminanty v odvalech a vliv na ţivotní prostředí 

Hodnocení míry kontaminace zemin, povrchových a podzemních vod nelze 

ve vztahu k odvalům jednoznačně prokázat, či určit jejich podíl na tomto stavu. 

Širší území je totiţ v těţké průmyslové zóně vyuţívané po dlouhou dobu. 

Odval je samostatný vodní systém. Voda je zde hlavním transportním 

činitelem. Hlušina je z hydrogeologického hlediska dobře propustné prostředí, 

současně je schopna v některých polohách vodu akumulovat. Míra ovlivnění vody 

prostupující hlušinou je dána především rychlostí prostupu odvalem a dobou 

zadrţení v případné akumulaci. Dalším činitelem ovlivňujícím kontaminaci 

podzemních a následně povrchových vod a zemin je izolátorská schopnost 

podloţky odvalu, která je tvořena převáţně sprašovými hlínami, viz kapitola 1.1.4. 

Ta omezuje a zpomaluje případnou komunikaci kontaminované vody z odvalů 

s podzemními vodami. Kontaminace podzemních vod je také ovlivněna jejich 

rychlostí proudění. S rostoucí rychlostí proudění dochází k většímu ředění 

kontaminované vody z odvalu. [7] 

Největší kontaminace podzemních a povrchových vod, zjištěných při 

průzkumných pracích v rámci Studie vlivů odvalů a odkališť na sloţky ţivotního 

prostředí (2004), byly zjištěny především u síranů, chloridů, amonných iontů, NEL 

(nepolární extrahovatelné látky, “ropné látky“) a těţkých kovů. [7] 
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Limity síranů (SO4
2-) nejsou v MP MŢP 2011 (Metodický pokyn Ministerstva 

ţivotního prostředí, 2011) stanoveny, ale u převáţné části vzorků odebraných vod 

a zemin byly zjištěny koncentrace vyšší, neţ jsou pro tuto oblast běţné, 

v některých případech i desetinásobně. Jedná se zejména o lokality odvalů 

s probíhající nebo doznívající termickou aktivitou. Vznik síranů je průvodním 

jevem těchto termických procesů (obsah síry a spalitelných látek). Z odvalů 

studovaných v této práci jsou to v ODP odvaly Ema a Heřmanice, v PDP odval 

Hedvika. [7] 

Zvýšený obsah chloridů (Cl-) v podzemních a povrchových vodách nebyl 

v rámci Studie vlivů odvalů a odkališť na sloţky ŢP (2004) zjištěn, s výjimkou 

odvalu Heřmanice a Jeremenko. Přímou souvislost zvýšených koncentrací 

chloridů v lokalitách těchto odvalů nelze prokázat, neboť v jejich blízkosti se 

nacházejí i jiné zdroje této kontaminace. U Heřmanic je to například Dávkovací 

nádrţ Heřmanice, kde jsou ředěny slané důlní vody. [7] 

Mimo přirozených zdrojů se do vod a zemin dostávají chloridy z atmosféry 

spalováním uhlí, průmyslovými procesy a jako odpadní produkt některých 

výrobních odvětví. V případě odvalů můţe být zdrojem vyššího obsahu těchto 

látek samotná hlušina, především z ostravské části OKR, kde uhelné sloje 

vznikaly v paralické pánvi (střídání mořských a kontinentálních podmínek, kapitola 

1.3.1). [7] 

Amonné ionty (NH4
+) jsou problémem většiny odvalů v OKR. Koncentrace 

byly překročeny například v lokalitách odvalů Eduard Urx, Pokrok a odvalový 

komplex Heřmanice. Zdrojem těchto kontaminací můţe být geologický původ 

hlušiny, nebo mikrobiologická aktivita. Ta můţe do značné míry ovlivnit výsledky 

průzkumných a laboratorních prací. Je často způsobena netěsnostmi kanalizace či 

její absencí v některých oblastech (vypouštění splašků do trativodů a místních 

toků), případně hnitím organických odpadů uloţených v odvale. [7] 

Dalším řešeným kontaminantem v rámci této práce jsou nepolární 

extrahovatelné látky (směs uhlovodíků, halogenderivátů a nitroderivátů). U všech 

sledovaných odvalů byly zjištěné hodnoty NEL pod limity MP MŢP 2011  

u podzemních vod a zemin, pod limity dané NV č. 61/2003 Sb. u povrchových vod. 
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Z hlediska kontaminace vod a zemin širšího okolí nejsou NEL, pocházející 

z odvalů, ohroţující skupinou. [7] 

Těţké kovy, jako olovo, zinek, chrom, kadmium a rtuť, nebyly u podzemních 

vod a zemin dle limitů MP MŢP 2011, u povrchových vod dle limitů NV 61/2003 

Sb., překročeny. Jejich obsah nebyl ani výrazně zvýšen oproti okolním 

poměrům.[7] Přehled jednotlivých kontaminantů z řad těţkých kovů a jejich 

zjištěné hodnoty na vybraných odvalech jsou v kapitole 1.3.2. 

1.3.4 Cizorodé sloţky odvalů 

Většina odvalů byla vyuţívána mimo deponování hlušiny i pro ukládání 

dopadů nejrůznějšího původu. Tato činnost nebyla povolena a nebyla ţádným 

způsobem evidována, případné záznamy byly neúplné nebo zavádějící. Jednalo 

se o “černé skládky“. Zvrat přišel aţ v roce 1991, kdy nabyl účinnosti první zákon  

o odpadech. [7] 

V odvalech je uloţené široké spektrum materiálů. Nejčastěji se jednalo  

o stavební sutě, cihly, beton, dřevo a kovy. Nebylo výjimkou ukládání 

komunálních, zemědělských a nebezpečných odpadů. Známá skládka 

nebezpečných odpadů je například v tělese odvalu Heřmanice. [7] 

Pokud nejsou tyto odpady v komunikaci s podzemními vodami, nemusí 

přímo ohroţovat prostředí kontaminací. Nepříjemností jsou především skládky 

v termicky aktivních odvalech. Při zasaţení této skládky endogenním poţárem 

vzniká vysoké riziko úniku škodlivin do ovzduší prostřednictvím uvolňujících se 

plynů při hoření. Pro uvolnění škodlivin do ovzduší postačuje jiţ zvýšená teplota 

horninového prostředí (hlušiny). Rostoucí teplota aktivuje a urychluje chemické 

procesy v zahřívaných materiálech. [5] 

Prověření odvalů z hlediska “černých skládek“ by bylo rozsahem, časově  

a finančně náročné, a bez jistého výsledku. 

1.3.5 Povrchový kryt odvalů 

Povrchový kryt odvalů je tvořen převáţně samotnou hlušinou. Výjimečně 

tvoří kryt odvalu kulturní zeminy, odval LIDICE, nebo odval KOBLOV, jehoţ 

tabulová plocha je vyuţívána zemědělsky.  
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Obrázek 3: Odval Koblov, zemědělská plocha, (autor: Roun, 2014) 

Vzhledem k době, která uplynula od ukončení sypání hlušin na odvalech 

v ODP a PDP (maximálně do roku 1996), jsou všechny odvaly zcela, nebo 

částečně, pokryty vegetací. Částečný vegetační kryt je převáţně na odvalech 

s termickou aktivitou (Ema, Heřmanice, Hedvika), která má za následek vysoké 

teploty hornin v povrchových vrstvách a nevytváří tak vhodné vegetační podmínky. 

Vegetační formou na odvalech je převáţně zalesnění, především listnatými 

dřevinami. Travní porost se vyskytuje výjimečně, nalezneme ho například na části 

odvalu Eduard Urx. Původ zalesnění je převáţně v náletových dřevinách, později 

byl v případě potřeby doplněn výsadbou rekultivačních dřevin. 

 

Obrázek 4: Odval Oskar, náletové zalesnění, (autor: Roun, 2014) 
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Rekultivace odvalů je fenomén posledních několika desetiletí. Proto je 

vegetační kryt odvalů tvořen převáţně přírodním náletem. Vhodné podmínky pro 

uchycení vegetace na odvalech v OKR, nastupují jiţ dva aţ tři roky po ukončení 

sypání. U hlušinových odvalů v jiných částech ČR, nebo v zahraničí, po více jak 

pěti aţ deseti letech. [5] 

 V karbonské hlušině jsou zastoupeny některé minerály. Důkazem jsou 

silně mineralizované důlní vody. Největší zásoby ţivin vhodných pro vegetaci jsou 

v K2O (oxid draselný), v Fe2O3 (oxid ţelezitý) a v MgO (oxid hořečnatý), naopak 

v menším mnoţství je zastoupen P2O5 (oxid fosforečný), minimálně pak CaO (oxid 

vápenatý), který se pohybuje pod 1%. [5] 

V těchto podmínkách je sice moţné provádět přímou výsadbu do 

hlušinových materiálů, je však nutno počítat s nevysokou úspěšností. 
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2. Odvaly v ODP a PDP – přehled 

V okrese Ostrava se nachází celkem 116 deponií, v okrese Karviná 143  

a v okrese Frýdek-Místek 22 deponií. Všechny tyto deponie nejsou jen odvaly, ale 

řadíme sem i velkoobjemové terénní úpravy.[15] V rámci mé práce jsem se 

zabýval, navštívil a zdokumentoval celkem 17 odvalů, z toho 11 odvalů v ODP a 6 

odvalů v PDP. Přehled těchto odvalů, včetně základních údajů, je v případě ODP 

v tabulce č. 4, v případě PDP v tabulce č. 5. Zakresleny jsou v přehledné mapě na 

obrázku č. 10 

2.1 Odvaly v Ostravské dílčí pánvi: 

Tabulka 4: Přehled vybraných odvalů v ODP 

p.č. název odvalu 
objem  v 
mil. m3 

plocha v 
ha 

stav 

1 LIDICE 3,6 18 rekultivován, osázen, částečně náletem 

2 EDUARD URX 2,6 16 rekultivován, zalesněn 

3 KOBLOV 2,4 14 rekultivován, zemědělsky 

4 STACHANOV 0,2 3 rekultivován, ozeleněn 

5 HEŘMANICE 14,6 56 částečně rekultivován, termicky aktivní 

6 RYCHVALD 0,8 5 nerekultivován, vegetační kryt náletem 

7 OSKAR 1,5 13 rekultivován, výsadba, částečně nálet 

8 EMA 8,0 32 
rekultivován, částečně zalesněn, termicky 
aktivní 

9 JAN MARIA 2,5 13 rekultivován, zalesněn 

10 ALEXANDER 0,3 4 nerekultivován, vegetační kryt náletem 

11 JEREMENKO 0,4 9 částečně rekultivován, zalesněn 
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2.2 Odvaly v Petřvaldské dílčí pánvi: 

Tabulka 5: Přehled vybraných odvalů v PDP 

p.č. 
název 
odvalu 

objem  v 
mil.m3 

plocha v 
ha 

stav 

12 VÁCLAV 1,8 15 sanace, částečně odstraněn 

13 ŽOFIE 0,3 6 rekultivován, zalesněn 

14 EVŽEN 0,3 4 rekultivován, zalesněn 

15 POKROK 1,2 9 rekultivován, částečně stavební plocha 

16 HEDVIKA 4,20 32 
rekultivován, částečně zalesněn, termicky 
aktivní 

17 LUDVÍK 1,0 40 rekultivován, zalesněn 

 

 

 

Obrázek 5: Přehledná mapa odvalů (autor: Roun, 2014) 
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3. Vytypované odvaly – popis současného stavu, 

kategorizace 

3.1 Odval EMA 

Ema je jedním z nejstarších odvalů na Ostravsku. Je tvořen komplexem 

odvalů bývalých dolů Ema, Petr Bezruč (Terezie) a Trojice. Nachází se v blízkosti 

centra města, v městské části Slezská Ostrava, kde představuje výraznou 

antropogenní dominantu širšího okolí. Celá tato oblast byla v minulosti silně 

průmyslově vyuţívána. Samotný odval byl provozován od roku 1920 a poslední 

hlušina na něj byla uloţena v roce 1995.[1] [7] 

V současnosti je odval z větší části rekultivován. Vyuţíván je turisticky, 

hlavně centrální kuţel, na jehoţ vrchol je vedena turistická stezka. Tvoří důleţitý 

prvek městské zeleně. Odval Ema byl prohlášen kulturní památkou. Od roku 2002 

je převeden do správy DIAMO, státní podnik. [7] 

 

Obrázek 6: Odval Ema, (autor: Roun, 2014) 

Z geomorfologického hlediska lze lokalitu odvalu Ema přiřadit do západních 

Karpat, patřící do ostravské glacigenní pánve v soustavě vněkarpatských 

sníţenin. Ema se nachází v Trojském údolí, které je tvořeno 1,2 km dlouhou 

depresí. Tou protéká místní vodoteč, potok Burňa, vlévající se o 0,8 km dále do 
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řeky Ostravice. V části, kde potok protéká pod úrovní odvalu, je zatrubněn. 

Hydrograficky se jedná o hlavní povodí Odry, dolní tok Ostravice. [7] 

Současný morfologický vzhled Trojického údolí je výsledkem opětovných 

terénních úprav, vyplývajících z potřeby dalšího ukládání hlušiny. Původní tvar 

terénu je dnes jiţ nezjistitelný. Z pohledu morfologie samotného odvalu se jedná  

o typickou kuţelovou haldu. Ve skutečnosti se ovšem jedná o typ svahový, 

postupně přisypávaný. Ten je ve spodní části upraven na tabuli o mocnosti 12 -15 

m, na niţ je nasypána dvojice různě vysokých kuţelů, uměle propojených. 

Výsledkem je kuţel o výšce aţ 80 m nad stávající terén. Celkově zde můţe být 

uloţeno aţ 8 milionů metrů krychlových hlušiny na ploše cca 32 hektarů. [7] 

Z hlediska geologických poměrů je území bliţší lokality odvalu Ema velmi 

sloţité a proměnlivé. Geologicky nejstarší jsou uhlonosné horniny karbonského 

stáří. Ty se v této lokalitě nachází v mělkém uloţení a často dochází k výstupům, 

v podobě zvětralého eluvia či rostlých skalních výhozů, karbonského podloţí na 

povrch. V těchto místech zcela chybí mezivrstva třetihorních miocenních jílů, tzv. 

ostravských šlírů. Pokryv je tvořen kvartérními sedimenty, počínaje sedimenty 

sálského zalednění, dále vrstvou sprašových hlín, lokálně nahrazených 

diluviálními hlínami. [7] 

Vlastní odval je tvořen průvodními horninami se základním sloţením – 

pískovce, jílovce a prachovce. Dále zde byly ukládány stavební sutě a komunální 

odpady v neznámém mnoţství, výpěrky z úpraven. [1] 

Pískovec obsahuje převáţně křemen a ţivce, v menším mnoţství slídu. 

Jedná se o pískovec arkózový, světle šedé barvy s jemnozrnnou frakcí. 

Hmotnostní zastoupení v hlušině se pohybuje mezi 20 – 40 %. [7] 

Jílovce jsou tvořeny jílovitou tmavě šedou uhelnou břidlicí s pelitickou 

stavbou. V menší míře jsou zde zastoupeny prachovité částice. Obsahuje uhelnou 

příměs a částečně slídy. Hmotnostní obsah v hlušině je v rozmezí 30 – 45 %. [7] 

Prachovce, uhelná tmavošedá prachovitá břidlice, se sloţením převáţně 

jílovité hmoty s uhelnou příměsí, křemenem a slídami. Zastoupení prachovců je 

mezi 15 – 30 %. [7] 
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Zrnitost hlušiny se pohybuje v procentuálním zastoupení zrn frakce 0 - 80 

mm cca 58 % a 42 % připadá na zrna větší neţ 80 mm. Zrna jsou ostrohranná. 

Sypná hmotnost uloţené hlušiny je přibliţně 1,65 t/m3. [7] 

Ema je jedním ze dvou termicky aktivních odvalů v ODP, druhým je odval 

Heřmanice, který bude podrobněji zmíněn v kapitole 3.2. Termické procesy zde 

probíhají s různou intenzitou jiţ desítky let. V současné době jsou zřejmé projevy 

termické aktivity na jihozápadním svahu centrálního kuţele, v pásu širokém 7 – 12 

metrů, na ploše cca 2000 m2. Tato oblast je nepřehlédnutelná. Zcela zde chybí 

vegetace. Viditelné jsou i projevy endogenního poţáru, promítající se na povrchu 

výstupy horkých plynných zplodin. Povrchová plocha, postiţená termickou 

aktivitou, se po desetiletí nezměnila. [6] [7] 

 

Obrázek 7: Odval Ema, výstupy plynů, (autor: Roun, 2014) 

Mimo výše uvedený pás je celý odval více či méně pokryt vegetací, 

především listnatými dřevinami, nejčastěji břízou. Na plochách s malým sklonem 

rostou suchomilné traviny a mechy. Jedná se především o tabulovou plochu 

spodní části odvalu a menší plošinky na vrcholu centrálního kuţele. [7]  

Při obhlídce odvalu Ema jsem zjistil následující fakta: 

 Celý odval působí konsolidovaně. Je, mimo termicky aktivní oblast, pokryt 

stabilní, převáţně dřevinatou vegetací nejevící známky sesuvné aktivity na 

svazích. Nebyly zjištěny trhliny ani propady povrchového krytu, ani zásadní 
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projevy erozní činnosti. Přesto, ţe nelze zcela vyloučit v tělese odvalu nestabilní 

oblasti či dutiny způsobené endogenním poţárem, lze odval EMA kategorizovat 

z hlediska struktury jako stabilizovaný. 

Vzhledem k probíhající termické aktivitě na jihozápadním svahu centrálního 

kuţelu je nutné i přesto, ţe se projevy termické aktivity na povrchu dlouhodobě 

nemění, kategorizovat odval EMA z hlediska termické aktivity jako ohroţený. 

3.2 Odval Heřmanice 

Odval Heřmanice se nachází v severozápadní části města Ostrava, 

městská část Hrušov. Na severozápadě je ohraničen ţelezniční tratí Ostrava – 

Bohumín, na severovýchodě cestou a Heřmanickým rybníkem, na jihozápadě pak 

areálem bývalého Dolu Heřmanice. [7] 

Jedná se o nejrozsáhlejší odval v ODP. Samotný odval je v podstatě 

komplexem navzájem propojených naváţkových útvarů. Hlavními stavebními 

prvky je dvojice původně samostatných odvalů. [7] 

Prvním je odval Karolina, který slouţil pro ukládání hlušiny z bývalého dolu 

a úpravny Ida. Rozkládá se severně od bývalé jámy Ida. Byl provozován mezi roky 

1930 aţ 1978, na ploše přibliţně 30 hektarů. Odhadované mnoţství uloţené 

hlušiny se blíţí k 9 milionům metrů krychlových. Průměrná sypná výška tělesa je 

30 metrů. Maximálně výška dosahovala aţ 70 metrů. Z důvodu lepšího 

provzdušnění Ostravské kotliny, byl odval sníţen cca o 20 metrů. [7] 

Druhým hlavním odvalem tohoto komplexu je odval Svoboda, jehoţ 

součástí je i Autoodval a Provozní odval. Leţí severně od bývalého závodu Dolu 

Heřmanice. Provozován byl od roku 1942, v roce 1970 k němu přibyl Autoodval. 

Byla zde ukládána hlušina z úpravny koksovny Vítězný únor a bývalého dolu 

Stalin, později Heřmanice, na ploše 26 hektarů. Průměrná sypná výška se 

pohybuje okolo 20 metrů, maximálně 60 metrů. Předpokládaný objem uloţené 

hlušiny se odhaduje na 5,6 milionů metrů krychlových. Činnost odvalu Svoboda 

byla ukončena v roce 1990 s uzavřením Dolu Heřmanice. 

V roce 1976 byly odvaly v rámci rekultivace širšího území, s výjimkou 

Provozního odvalu, sloučeny v jeden celek. Součástí odvalového komplexu 
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Heřmanice jsou také dvě provozní a jedna záloţní odkalovací nádrţ a dva 

dočišťovací rybníky. Heřmanický rybník, který leţí východně od komplexu odvalu 

Heřmanice, není jeho součástí, přestoţe slouţil jako rezervoár důlních slaných 

vod. [7] 

 

Obrázek 8: Komplex odvalu Heřmanice (autor: Roun, 2014) 

Z hlediska morfologie se jedná o nepravidelnou tříetáţovou tabuli 

s nepravidelně vršenými kupovitými návozy. Rozsah odvalu Heřmanice z něj 

vytváří výraznou dominantu převyšující okolní terén o 20 – 30 metrů. Vzhledem 

k rozloze a mocnosti tělesa odvalu ho lze klasifikovat jako samostatný zvodněný 

systém. [7] 

Povrch odvalu není stabilizován půdním krytem. Odval je tvořen 

karbonskými hlušinami, kaly a výpěrky z úpraven. Rovněţ zde byly ukládány 

stavební a komunální odpady, mnoţství těchto materiálů není známo. Součástí 

odvalu je dnes jiţ zabezpečená skládka nebezpečného chemického odpadu. [7] 

Sloţení hlušiny, z pohledu geologie, je odpovídající tomuto území. Jedná se 

o směs pískovců, prachovců, jílovců a uhelné hmoty v různém zastoupení. [7] 

Z pohledu termické aktivity se jedná o nejvíce zasaţený odval v ODP. 

Termické procesy probíhají ve východní a střední části tělesa. Termická aktivita je 

značné intenzity a tomuto stavu odpovídají příslušné projevy. Jsou to zejména 

výstupy horkých plynů na povrch prostřednictvím trhlin a dutin. [7] 
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V rámci dokumentace současného stavu odvalu Heřmanice lze konstatovat 

následující fakta. 

Západní část odvalu je úspěšně rekultivována a ozeleněna. V oblasti 

zasaţené endogenním poţárem je vegetace náletového původu, většinou jevící 

známky postiţení touto činností. V nejvíce zasaţené části odvalu je vegetace 

značně poškozena, zničena povrchovými poţáry, nebo zcela chybí. Jedná se 

většinou o břízy a mechy. 

 

Obrázek 9: Odval Heřmanice, zdevastovaná vegetace (autor: Roun, 2014) 

Povrchový kryt jeví známky nestability, které jsou zjevné v četných trhlinách 

a propadlinách terénu, spojené s výstupy horkých plynů. 

 

Obrázek 10: Odval Heřmanice, poruchy krytu (autor: Roun, 2014) 

Z hlediska termické aktivity je nutno kategorizovat odval jako aktivní  

a ohroţený. Z pohledu struktury a stability vlastního tělesa jako nestabilní. 
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3.3 Odval Oskar 

Odval Oskar se nachází v bývalém dobývacím prostoru Michálkovice. 

Jedná se o odval závodu Oskar bývalého dolu Heřmanice. Hlušina se zde 

ukládala uţ od roku 1843 z jámy Oskar a pravděpodobně i z přípravných děl dolu. 

Po sloučení s dolem Petr Cingr, zde byla ukládána hlušina i z tohoto dolu. Po 

uzavření dolu Cingr, v roce 1976, bylo ukončeno ukládání hlušiny na odval Oskar. 

Od té doby prošel odval několika zásahy spočívajícími v terénních úpravách, neţ 

dostal současnou podobu. [7] 

Lokalita Oskar se rozkládá na východní hranici katastrálního území 

Heřmanice a při okraji katastrálního území Rychvald. Odval byl sypán na jih  

a východ od důlního areálu do značně zvlněného původního terénu. Zaloţen byl 

na západních svazích údolí, vytvořeného místní vodotečí. Nachází se mimo 

obydlenou oblast a plynule navazuje na místní část Černý les. Vlastní odval je 

poměrně rozsáhlý nepravidelný útvar o ploše přibliţně 13 hektarů. Lze ho zařadit 

jako tabulový typ s průměrnou sypnou výškou okolo 12 m, maximálně pak 20 m. 

Odhadovaný objem uloţených hlušin z otvírek se blíţí k 1,5 milionů metrů 

krychlových. [7] 

Celý povrchový plášť odvalu je pokryt vegetací typu les, převáţně listnatými 

křovinami a dřevinami. Část tabule odvalu je pokryta travním porostem. Nachází 

se v blízkosti antukového hřiště a ovocného sadu, které byly vybudovány na tělese 

odvalu. Původ vegetace je z větší části náletový, zbývající plochy byly osazeny 

v rámci rekultivace. 

 

Obrázek 11: Odval Oskar, (autor: Roun, 2014) 
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Z geomorfologického hlediska se území odvalu Oskar, stejně jako Ema  

a Heřmanice, řadí do vnější části západních Karpat patřící k ostravské glacigenní 

pánvi. Geologická stavba území je také velmi podobná. Nejstaršími horninami jsou 

uhlonosné vrstvy karbonského staří. Na nich jsou uloţeny třetihorní předkvarterní 

sedimenty, především miocenní a terciérní jíly, a následně kvartérní sedimenty 

sálského zalednění. Kryt je tvořen würmskými sprašovými hlínami, které jsou pod 

vlastním odvalem částečně odstraněny, místy chybí zcela. [7] 

Těleso samotného odvalu je vybudováno z hrubého nezpevněného 

materiálu pocházejícího z otvírkových a přípravných důlních děl. Sloţení hlušiny  

a zastoupení jednotlivých hornin nijak nevybočuje, je tvořeno pískovci, prachovci, 

jílovci a příměsí uhelné hmoty. [7] 

Celý odval je v současnosti pokryt vegetací. Nebyly zjištěny sesuvy, trhliny 

či jiné poruchy na svazích a tabuli tělesa odvalu. Z hlediska struktury odvalu ho lze 

tedy kategorizovat jako stabilní. 

Při prohlídce odvalu nebyly zjištěny projevy termické aktivity. Přestoţe 

naměřené hodnoty obsaţených hořlavin provedené v rámci Studie vlivů odvalů na 

sloţky ţivotního prostředí (2004) riziko vzniku termických oxidačních procesů 

nevylučují, musely by však být podníceny nevhodným zásahem do tělesa odvalu. 

Vzhledem k době uplynulé od ukončení sypání odvalu, jeho ulehlosti  

a postupnému doznění termických aktivit, povaţuji odval Oskar z hlediska 

termické aktivity za bezpečný. Lze ho tedy kategorizovat jako neohroţený. 
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4. Vytypované odvaly – návrh řešení a vyuţití 

konečného stavu 

4.1 Odval Ema 

Odval Ema je v současnosti stabilizovaný, částečně rekultivovaný a z větší 

části pokryt vegetací, viz kapitola 3.1. Problematická je pouze jihozápadní část 

centrálního kuţele, kde probíhají s větší či menší intenzitou termické procesy. Ty 

jsou omezeny na ploše přibliţně 2000 m2, která se dlouhodobě nemění. [7] 

Z tohoto důvodu je tedy optimálním řešením probíhající termické aktivity její 

stálý monitoring. Pro tento typ monitoringu jsou vhodné tři metody sledování 

intenzity termických procesů. 

První metodou je atmoscreening, neboli atmogeochemie. Ta představuje 

měření koncentrací důlních plynů obsaţených v půdním vzduchu a v ovzduší. [8] 

V našem případě jsou to koncentrace metanu, oxidu uhelnatého a oxidu 

uhličitého. 

Vlastní měření probíhá na principu infračervené detekce pomocí 

přenosných analyzátorů přímo na terénu, nebo pomocí dlouhodobě umístěných 

analyzátorů v sondách pod povrchem. [13] 

Výstup informací o koncentraci důlních plynů je jasným vodítkem pro určení 

probíhajících termických procesů a pro přibliţné určení jejich intenzity. Dá se tedy 

říci, ţe s rostoucími výviny důlních plynů roste jejich koncentrace v půdě  

a ovzduší, coţ poukazuje na zvyšující se intenzitu termických reakcí v tělese 

odvalu. 

Další metodou pro monitoring termických procesů je termometrické měření. 

To monitoruje teplotu horninového prostředí, popř. podzemní vody. Měřící senzory 

fungují na principu spínacího obvodu, v němţ je teplota prostředí transformována 

do hodnoty elektrického proudu. Elektrické spínače jsou upraveny pro nasazení 

v těţkých podmínkách, pro teploty aţ 800 °C. [4] 
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Poslední vhodnou metodou pro určování teplotních změn v tělesu odvalu je 

termografie. Slouţí pro bezkontaktní měření teploty pomocí termovizní kamery, 

umístěné na letadle nebo vrtulníku. 

Detektor termovizní kamery měří vyzařovanou elektromagnetickou radiaci 

v infračervené oblasti spektra. Měřená teplota je povrchová, ovlivněná vlastnostmi 

sledovaného objektu a vlastnostmi prostředí, ve kterém se daný objekt nachází. 

Metoda je vhodná především pro sledování výrazných teplotních kontrastů. [14] 

V případě termicky aktivních odvalů teploty jiţ blízko pod povrchem převyšují 

běţné okolní teploty aţ o desítky stupňů. 

Z hlediska docílení co nejpřesnějších informací o stavu a vývoji termické 

aktivity na odvalu EMA je pouţití všech těchto metod současně a v určitém 

harmonogramu. 

Vzhledem k dlouhodobě se neměnící intenzitě termických reakcí na Emě 

povaţuji četnost termografie jedenkrát ročně za dostačující. Z ekonomického 

hlediska se nabízí provést současně termosnímky i dvou dalších aktivních odvalů, 

Heřmanice a Hedviky. 

Provádění termoscreeningu a atmoscreeningu by bylo vhodné v mnohem 

menších intervalech. Zde by bylo vhodné, na místo samostatných měření, umístit 

stabilní měřící zařízení v podpovrchových sondách ve vhodně zvolených 

polohách. Na základě takto získaných dat je moţno vyhodnocovat a sledovat další 

trend probíhající termické aktivity. 

Pokud nedojde k rozšiřování postiţené oblasti, je pak nejvhodnější nechat 

termické procesy na odvalu Ema přirozeně doznět naprostým vyhořením uhelné 

hmoty v zasaţené části. 

Konečným vyuţitím lokality “halda Ema“ je dle územního plánu města 

Ostravy vegetační formace v podobě lesa, coţ je vzhledem ke kvalitě ovzduší 

v průmyslu zatíţeným městem, důleţitým prvkem krajiny. Odval je, jak jiţ bylo 

zmíněno v kapitole 3.1, jedinou technickou památkou tohoto typu na Ostravsku. [7] 
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4.2 Heřmanice 

Odval Heřmanice je komplexem navzájem propojených naváţkových 

formací. Západní část odvalu (odval Karolína) byla jiţ v minulosti rekultivována  

a je ozeleněna. Tato část odvalu má přirozený vzhled, i přes navýšení oproti 

okolnímu terénu, a území nijak nenarušuje [7]. Vzhledem k tomuto stavu 

nevyţaduje další zásadní zásah, navíc jiţ plní plánovaný účel – zalesnění. 

Problematická část odvalu Heřmanice, jihozápadní část odvalu Svoboda  

a Provozní odval, vyţadují další zásah z důvodu probíhajícího endogenního 

poţáru. Ten značně ovlivňuje kvalitu ovzduší unikajícími plynnými i pevnými 

částicemi [6]. 

Tento stav je nutno řešit vhodnou sanací. Za nejvýhodnější se jeví 

kompletní rozebrání postiţené části odvalu jeho vymístění. [6] Před započetím 

těchto prací by bylo vhodné oddělit zasaţenou část odvalu od neaktivní a zamezit 

tak dalšímu šíření endogenního poţáru. [6] Zde se nabízí tři moţné varianty.  

První variantou je zřízení milánské stěny, řady těsně za sebou 

polohovaných betonových pilot zasahujících aţ do původního podloţí.  

Druhou moţností je zřídit dělící stěnu pomocí sloupů tryskové injektáţe, kde 

by byla oddělujícím médiem cementopopílková suspenze. 

Poslední variantou je vytvoření zářezu mezi aktivní a neaktivní části odvalu. 

Tato moţnost se mi jeví jako ekonomicky nejvýhodnější. Vytěţený materiál ze 

zářezu by byl v rámci kompletního rozebrání odvalu také odtěţen, tudíţ se 

nejedná, na rozdíl od prvních dvou variant, o vícepráci. Navíc je moţno tento 

materiál pouţít k druhotnému zpracován, například vytříděním vhodných frakcí  

a jejich dalšího vyuţití, především ve stavebnictví. Z toho vyplývá částečná 

návratnost vynaloţených prostředků. Dalším pozitivem je trvalý odvoz části 

odvalového materiálu. Méně vhodná část materiálu se pouţije na budoucí terénní 

úpravy.  

Při samotném rozebírání a vymísťování hlušiny z aktivní části odvalu se 

také nabízí druhotné vyuţití aspoň části materiálu a tím sníţení nákladů na 

prováděnou sanaci. 
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Při vymísťování materiálu je nutné třídit termicky aktivní hlušinu od 

neaktivní. Aktivní materiál je třeba rozprostřít v malých vrstvách pro jeho 

vychlazení.  Z toho vyplývají vysoké nároky na plochu. Neaktivní část materiálu po 

oddělení druhotně vyuţitelné sloţky se uloţí pro další vyuţití při terénních 

úpravách.  

Po kompletní likvidaci termických procesů na odvalu Heřmanice je moţno 

započít s činnostmi směřujícím k vymodelování přirozeného přírodního útvaru. [6] 

K tomu bude vyuţit zbývající materiál, který nebyl vhodný pro druhotné vyuţití. 

Nový reliéf krajiny, díky částečnému sníţení objemu uloţené hlušiny, bude 

sníţen. Tím lépe splyne s okolím a po vhodné rekultivaci a ozelenění nebude jiţ 

po několika letech rozpoznatelný od přirozeného okolí.  

V územním plánu je uvaţováno s budoucím vyuţitím ve formě zalesnění. [7] 

Navrhovaný typ rekultivace pak bude tedy lesnická rekultivace, která lokalitu 

opětovně zapojí do krajiny. 

4.3 Odval Oskar 

Odval Oskar je dlouhodobě stabilní naváţkovou formací bez projevů 

termické aktivity. Je z větší části zalesněný. Původ zalesnění je převáţně náletem, 

zbývající území, o rozloze cca 5 ha, je osazeno rekultivačními dřevinami. 

Rekultivace této lokality je z hlediska konečného řešení vyhovující. Plánované 

vyuţití lokality jako les je naplněno. Odval je od roku 2002 zařazen do generelu 

rekultivačních prací. DIAMO s.p., se tak podílel na vytvoření současného stavu. 

Vynaloţené náklady na rekultivační práce od roku 2007 dosáhly 5,1 miliónů korun. 

Odval jiţ nevyţaduje další sanační a rekultivační zásah, a je tedy moţno jej 

prohlásit za součást pozemku. [7] 
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ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo vytvoření přehledu o odvalovém hospodářství v ODP 

a PDP, zdokumentování současného stavu vytypovaných odvalů, seznámení se 

s problematikou těchto lokalit a navrhnout vhodné řešení s přihlédnutím na vyuţití 

konečného stavu. 

V rámci práce jsem nashromáţdil informace, které mi pomohly vytvořit si 

představu o rozsahu antropogenních útvarů na Ostravsku, jejich 

nezanedbatelnému ovlivnění morfologie území a dopadů na ţivotní prostředí. 

Některé tyto deponie hlušin nenávratně zdevastovaly krajinu a trvale v ní ovlivnily 

ţivot. Jiné se staly plnohodnotnou součástí krajiny. 

V rozsáhlé legislativě České republiky je stanovena povinnost těţebních 

organizací zahlazovat následky hornické činnosti. Jedná se především o zákon  

č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, zákon č. 61/1988 Sb.  

o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, zákon č. 157/2009 Sb.  

o nakládání s těţebním odpadem a další. 

V současné době se likvidací ekologických zátěţí tohoto typu zabývá 

organizace DIAMO, státní podnik, která vynakládá nemalé snahy a náklady na 

vytvoření lepších podmínek a navrácení postiţeného území zpět do přirozené 

krajiny. I přes veškeré vyvinuté úsilí je cesta ke konečnému řešení ještě dlouhá, 

především u nestabilních a ohroţených odvalů, kde je časový horizont pro 

rekultivaci závislý na ukončení probíhajících termických aktivit. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 
Cd  Kadmium 

CH4  metan 

Cl-  chloridy 

CO  oxid uhelnatý 

CO2  oxid uhličitý 

Cr  chrom 

ČR  Česká republika 

Hg  rtuť 

m2  metr čtverečný 

m3   metr krychlový 

mil.m3  milion metrů krychlových 

NEL  nepolární extrahovatelné látky 

NH4  amonné ionty 

O2  kyslík 

ODP  Ostravská dílčí pánev 

OKD  Ostravsko-Karvinské doly 

OKR  Ostravsko-Karvinský revír 

Pb  olovo 

PDP  Petřvaldská dílčí pánev 

S  síra 

SO4-  sírany 

Zn  zinek 
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