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Abstrakt 

V minulosti vzniklo na území města Ostravy, v důsledku důlní činnosti několik odvalů, které 

jsou tvořeny odpadem z těžby. Protože nebylo možné hlušinu dokonale zbavit uhelné 

substance, často docházelo k samovznícení odvalů, z nichž některé jsou aktivní dodnes. 

Termicky aktivní odvaly znečišťují ovzduší plynnými emisemi organických 

a anorganických látek. Pro výzkum v rámci disertační práce byly vybrány odvaly, které jsou 

stále termicky aktivní, jedná se o odval Ema, který má půdní pokryv a odval Heřmanice, 

který je bez půdního pokryvu. Disertační práce se zabývá měřením plynných látek na 

termicky aktivních odvalech Ema a Heřmanice v období leden 2016 až leden 2017. Bylo 

prováděno měření SO2, dvěma různými metodami s použitím indikátoru thorinu 

a methylsulfonazo III. Dále bylo prováděno měření CO2 pomocí NDIR analyzátoru a měření 

CH4, C3H8 a H2 pomocí polovodičového analyzátoru. Z vybraných látek byla dominantní 

látkou v plynných vzorcích na odvalu Ema CO2, jehož koncentrace se pohybovaly v rozmezí 

1 079 - 13 272 mg m-3. Na odvalu Heřmanice byl dominantní CH4, jehož koncentrace se 

pohybovaly v rozmezí 2 899 - 26 478 mg m-3. V rámci výzkumu byla monitorována také 

teplota plynu vycházejícího z odvalu v místech odběru plynných látek, která je přímo úměrná 

intenzitě probíhajících termických procesů, pro odval Ema se pohybovala v rozmezí  

291,06 - 303,42 K a na odvalu Heřmanice se pohybovala v rozmezí 324,96 - 334,64 K. 

Klíčová slova: 

SO2, CO2, CH4, C3H8, H2, odval Ema, odval Heřmanice, termicky aktivní odvaly, monitoring 

odvalů, odměrná analýza, in-situ analýza 

 

 

  



Abstract 

A number of coal mine waste heaps were piled in connection with black coal mining in the 

Ostrava city. Because coal substance could not have been completely cleaned from the waste 

rock, spontaneous ignition of the heaps often occurred. Some of the heaps have been 

thermally active to date. The thermally active heaps pollute the air by gaseous emissions 

formed by organic and inorganic substances. The research within the doctoral thesis deals 

with selected thermally active heaps, namely the Ema heap that has a soil cover, and the 

Heřmanice heap that is without soil cover. The doctoral thesis comprises the measurements 

of gaseous substances produced by the thermally active heaps Ema and Heřmanice in the 

period from January 2016 to January 2017. SO2 was measured by two different methods 

using the indicator of thorin and methylsulfonazo III. Next, CO2 measurements were 

performed using the NDIR analyser and measurement of CH4, C3H8 and H2 using 

a semiconductor analyser. From the selected substances, the dominant compound in the 

gaseous samples on the Ema heap was CO2, the concentrations of which ranged from 1 079 

to 13 272 mg m-3. On the Heřmanice heap CH4 was dominant, the concentration of which 

ranged from 2 899 to 26 478 mg m-3. Within the research, I also monitored the temperature 

of the gas leaking from the heap in the sampling sites of gaseous substances, which is directly 

proportional to the intensity of the running thermal processes. In Ema heap it ranged from 

291.06 to 303.42 K and in Heřmanice heap it ranged from 324.96 - 334.64 K. 

Keywords 

SO2, CO2, CH4, C3H8, H2, Ema heap, Heřmanice heap, thermally active heaps, monitoring 

of heaps, volumetric analysis, in-situ analysis 

 

  



  



MOTIVACE 

Zásadním problémem životního prostředí České republiky je zhoršená kvalita 

ovzduší, jedná se o úroveň znečištění atmosféry, která může svými účinky ovlivňovat lidské 

zdraví, životní prostředí i materiály. Znečištění ovzduší je způsobeno vypouštěním 

znečišťujících látek z různých zdrojů, jako jsou doprava, spalování a průmyslová výroba. 

Znečišťující látky jsou po vypuštění ze zdroje přenášeny v atmosféře, kde podléhají řadě 

transformačních procesů a mohou ovlivňovat kvalitu ovzduší jak v okolí samotného zdroje, 

tak ve vzdálených oblastech. 

Imisní limity jsou dlouhodobě překračovány především v Moravskoslezském 

a Ústeckém kraji. Území Ostravska patří k nejvíce znečištěným nejen v České republice, ale 

také v rámci celé Evropy. Nejhorší situace je dlouhodobě v aglomeraci Ostrava, Karviná 

a Frýdek-Místek, kde je ovzduší ovlivněno hustou dopravou, průmyslovou zátěží, lokálním 

vytápěním domácností, nepříznivými rozptylovými podmínkami a dálkovým přenosem 

znečištění.  

Jedním z potenciálních zdrojů znečištění ovzduší jsou termicky aktivní odvaly, 

které produkují široké spektrum znečišťujících organických nebo anorganických látek. 

Hlavními látkami, které jsou produkovány termicky aktivními odvaly, jsou oxid uhličitý, 

oxid siřičitý a methan. Koncentrace emitovaných látek je závislá na ročním období 

i meteorologických podmínkách, proto je důležité pro sledování použít delší časové období. 

Předložená disertační práce částečně navazuje na práci Ing. Sarčákové „Studium 

výskytu vybraných znečišťujících látek na aktivních ostravských odvalech“, která byla 

zaměřena na detekci oxidu siřičitého na odvalu Ema.  

Hlavní cíle disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

 Monitorovat výskyt oxidu uhličitého, methanu, propanu a vodíku na termicky aktivních 

uhelných odvalech Ema a Heřmanice. 

 Stanovení oxidu siřičitého s použitím indikátorů thorinu a methylsulfonazo III na 

termicky aktivních odvalech Ema a Heřmanice. 

 Monitorovat a vyhodnotit výskyt oxidu uhličitého, oxidu siřičitého, methanu, propanu 

a vodíku na termicky aktivních uhelných odvalech Ema a Heřmanice v období od ledna 

2016 do ledna 2017. 

 Sledování vývoje teploty plynů v jednotlivých průduších na odvalech Ema a Heřmanice. 

Rád bych poděkoval své školitelce doc. Mgr. Evě Pertile, Ph.D. za podporu a cenné 

rady v průběhu celého studia i při zpracování této práce. Ing. Elišce Sarčákové, Ph.D. za 

pomoc při analýzách vzorků a Ing. Michalu Vaštylovi za asistenci při odběru vzorků. 

Vznik disertační práce byl podpořen projektem Studentské grantové soutěže: 

„Sledování možnosti výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění 

ovzduší na aktivních ostravských odvalech“ SP2016/20. 
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1 ÚVOD  

Zásadním problémem životního prostředí České republiky je zhoršená kvalita 

ovzduší, která je neuspokojivá především v sídlech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. 

V dlouhodobém porovnání emisí z průmyslového sektoru je patrná klesající tendence 

v energetice, průmyslu i výrobních procesech, která bude pravděpodobně způsobena 

poklesem průmyslové výroby, v souvislosti s hospodářskou krizí po roce 2008.1 Pokles emisí 

skleníkových plynů v České republice je způsoben modernizací zejména v oblasti 

spalovacích procesů v energetickém sektoru, snižováním materiálové a energetické 

náročnosti a změnou energetického mixu, ve kterém klesá podíl fosilních paliv a stoupá 

zastoupení obnovitelných zdrojů energie. 

Pozitivní trend dlouhodobého poklesu emisí se udržel i po ukončení hospodářské 

krize v roce 20101, kdy nastalo postupné oživení ekonomiky, výjimkou je oxid uhelnatý, 

u něhož je nárůst nebo pokles emisí ovlivněn objemem výroby v  železárnách a ocelárnách.  

Ovzduší v Moravskoslezském kraji je ovlivněno několika faktory. Jedná se 

především o vytápění domácností, zejména v malých sídlech, dopravu, vysokou koncentraci 

těžkého průmyslu, špatné rozptylové podmínky a také dálkový přenos znečišťujících látek 

z Polska. Problematická situace je především v Ostravě a okolí, kde je stav ovzduší negativně 

ovlivněn všemi druhy znečištění. Přestože počet vyhlášených smogových situací na 

Ostravsku dlouhodobě klesá, je přibližně čtvrtina obyvatel Ostravy vystavena nadlimitním 

koncentracím znečišťujících látek. Celkově je ovzduší Moravskoslezského kraje a zejména 

Ostravska stále nejvíce znečištěným nejen v České republice, ale patří také k nejvíce 

znečištěným v rámci celé Evropy.  

V důsledku důlní činnosti vzniklo v minulosti na území města Ostravy několik 

odvalů, které jsou tvořeny odpadem vzniklým v průběhu těžby. Odvaly jsou vesměs 

vnímány jako negativní důsledek těžby surovin, protože významně ovlivňují krajinný ráz. 

V minulosti byla většina odvalů termicky aktivní a některé jsou aktivní dodnes, protože 

nebylo možné hlušinu dokonale zbavit uhelné substance a z tohoto důvodu docházelo 

k samovznícení. Hořící odvaly znečišťují ovzduší a vyplavováním škodlivin jsou 

kontaminovány i podpovrchové vody. Mezi hořící odvaly, které jsou stále termicky aktivní, 

patří odval Ema, který je nejvyšší v ostravsko-karvinském revíru (OKR) a odval Heřmanice, 

který je nejrozsáhlejší. Dalšími aktivními odvaly jsou Hedvika a Krimich. Tyto termicky 

aktivní odvaly jsou tvořeny především těžebním odpadem, ale obsahují také komunální, 

průmyslové, stavební i jiné druhy odpadů. 

Termická aktivita probíhající na odvalech Ema a Heřmanice způsobuje uvolňování 

škodlivých látek a lze ji považovat za lokální zdroj znečištění ovzduší na Ostravsku. Ve 

většině případů termicky aktivních odvalů nastává kumulace termické aktivity, která 

způsobuje endogenní požár různého rozsahu. 2 
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Probíhající termická aktivita způsobuje produkci širokého spektra znečišťujících 

organických nebo anorganických látek. Mezi převládající látky, které jsou produkovány 

těmito odvaly, patří oxid uhličitý (CO2), oxid siřičitý (SO2) a methan (CH4). Složení emisí 

i koncentrace jednotlivých emitovaných látek, závisí na mnoha faktorech, ale největší vliv 

má roční období a aktuální meteorologické podmínky. Proto je velmi důležité znečišťující 

látky monitorovat pravidelně v co nejkratších intervalech. Pro vhodnou detekci 

znečišťujících látek je důležitý správný výběr místa odběru, vzorkovacího zařízení a metody 

analýzy vzorků, které jsou uvedeny v příslušné legislativě. 

Předložená disertační práce se zabývá popisem, výskytem a dlouhodobým 

monitoringem několika vybraných plynných znečišťujících látek, které byly zvoleny na 

základě prvotní detekce pomocí GC (Gas Chromatography - plynová chromatografie) na 

odvalu Ema, provedené v rámci disertační práce Ing. Sarčákové „Studium výskytu 

vybraných znečišťujících látek na aktivních ostravských odvalech“3. První vybranou látkou 

je SO2, který byl stanovován dvěma různými normovanými metodami: dle ČSN EN 14791 

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu siřičitého - Referenční metoda4 a dle  

ČSN 83 4711-5 Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového 

obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidu 

sírového a kyseliny sírové a obsahu oxidu siřičitého5 V návaznosti na výsledky 

Ing. Sarčákové byly použity dvě metody. Dalšími vybranými látkami jsou CH4 jako zástupce 

organických látek, C3H8 jako zástupce nemethanových těkavých organických látek 

(NMVOC) a H2 jako ukazatel probíhajících karbonizačních a pyrolýzních procesů které byly 

stanoveny pomocí polovodičového analyzátoru a CO2 jako zástupce probíhajícího hoření, 

který byl stanoven pomocí infračervené absorpční spektrometrie. 

Z hlediska struktury je disertační práce členěna do dvou hlavních částí, teoretické 

a praktické. Teoretická část podrobně shrnuje dosavadní poznatky tématiky odvalů 

a monitorování plynných látek včetně podrobného popisu vybraných látek a jejich účinků 

na lidské zdraví i životní prostředí. Praktická část obsahuje popis vybraných lokalit 

a odběrových bodů, metodiky odběrů, stanovení i vyhodnocení naměřených dat. Kapitola 

praktická část obsahuje také diskusi výsledků, kde jsou podrobně diskutována naměřená data 

a zdůvodnění výsledků jednotlivých výsledků.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Nejnápadnějším projevem pozůstatků rozvinutého hornictví v původně rovinaté 

krajině Ostravské pánve, jsou vedle poklesů právě odvaly. Jedná se o antropogenní krajinný 

útvar tvořený navršením sypkého materiálu (hlušiny). Tímto materiálem se rozumí 

především horniny doprovázející uhelné sloje, nejčastěji karbonské hlušiny (jílovce, 

prachovce a pískovce), které jsou dominantním materiálem tvořícím těleso odvalu a nazývají 

se „haldovinou“2. Odvaly vznikaly jak z průmyslové činnosti, tak i z těžby nerostných 

surovin. V minulosti byla těžba v OKR z velké části prováděna na zával a z ekonomického 

pohledu bylo nevýhodné vracet hlušinu zpět do dolu. Proto byla hlušina i další produkty 

vzniklé z procesů třídění a úpravy uhlí dlouhou dobu ukládány na plochy nazývané odvaliště 

v blízkosti těžebních podniků, kde v průběhu času vznikly rozsáhlé vyvýšeniny a následně 

odvaly. 6,7  

Hlubinné dobývání černého uhlí je doprovázeno množstvím negativních jevů. 

Jedná se především o dopravu a uložení velkého objemu průvodních hornin, které se těží 

spolu s užitkovým nerostem a svým složením neumožňují širší průmyslové využití. 

V minulosti nebylo možné hlušinu dokonale vytřídit a zůstávalo v ní tak velké množství uhelné 

substance náchylné k samovznícení, která se ukládala společně s průvodními horninami na 

odvaly, které se po rozvinutí termické aktivity staly světovým problémem týkající se většiny 

revírů. Na odvaly se spolu s průvodními horninami vyvážela i uhelná substance v čisté formě 

jako odpad po ražbě chodeb nebo jako součást haldoviny, která mohla obsahovat vrstvy uhlí 

různé mocnosti, které nebylo možné s použitím současných technologií dokonale vytřídit. 

Tyto části obsahují přibližně 30 % hořlavých látek, ale výjimkou není ani lokální obsah až 

50 % hořlavin. Tato místa jsou nejnebezpečnější částí odvalu a jsou také pravděpodobným 

místem vzniku nekontrolovatelného požáru a způsobují tak další šíření termických procesů 

do dalších částí odvalu.  

V OKR se nachází přibližně 46 odvalů a 281 jiných menších útvarů, z nichž 

minimálně tři jsou termicky aktivní. 8 Pro Ostravsko jsou charakteristické vysoké kuželovité 

odvaly, například Ema a Heřmanice (odval Heřmanice je dnes již upraven na terasový), pro 

které je samovznícení typické. Hořící odvaly jsou na území Ostravy popisovány už od první 

poloviny dvacátého století. Od druhé poloviny minulého století byl kuželovitý typ odvalů 

zakázán. Přešlo se na tvar lichoběžníkový, případně se haldovinou zasypávaly přírodní 

terénní prohlubně. Poté se začaly přednostně vytvářet ploché, tabulovité nebo stupňovité 

odvaly, které byly k samovznícení mnohem méně náchylné. Neprovozované odvaly byly 

zpočátku jednoduše ponechávány k ozelenění přirozenou cestou. 9-13 

Dalším negativním faktorem během probíhajících termických procesů je obsah 

různých organických látek včetně plastů, které byly v minulosti na odvaly ukládány. Na 

odvaly se také ukládaly nejrůznější odpady z domácností, průmyslu i z vlastních těžebních 

podniků. Dále na tělesech odvalů vznikaly v minulosti černé skládky, které mohou 

obsahovat nebezpečnější látky, než se nachází v samotném odvalu. Rizikové jsou především 

organické látky a toxické kovy. 2  
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Odvaly se mohou lišit nejen složením ale i místními podmínkami. Podle místa 

výskytu v terénu je pak lze rozdělit na vyrovnávací (v terénní sníženině nebo poklesu), 

rovinné (na rovinné ploše) a svahové (ve svahu). Dále lze odvaly rozlišovat podle tvaru, 

který většinou souvisí se způsobem navážení na: 

 Hřebenovité, které mají půdorys výrazně protáhlý, tvarem jsou podobné přírodnímu 

hřebeni. 

 Kuželovité jsou morfologicky výrazné. Navážejí se do velkých výšek do geometricky 

přesného tvaru. Jedná se o odvaly, které byly navršeny pomocí kolejových vozíků, které 

dopravovaly hlušinu na vrchol. Tyto odvaly jsou typické právě pro Ostravsko. 

 Kupovité vypadají podobně jako kuželovité, ale nemají tak ostrý vrchol. Mají plošně 

rozsáhlejší základnu než kuželovité.  

 Svahové odvaly vznikají nasypáváním materiálu postupně po svahu, pokračují v úrovni 

terénu a přizpůsobují se přírodnímu svahu, aby nevytvořily samostatnou vyvýšeninu.  

 Tabulové mají vrchol tvořený plochou nebo plošinou, nejsou vysoké ani nejsou v terénu 

výrazné. 

 Terasové jsou tvarově podobné jako tabulové, výškou jsou však nižší, mají terasované 

svahy, které plní protierozní funkci. 

 Ploché odvaly jsou poměrně nevýrazné, protože jsou rozprostřeny na velké ploše, takže 

nepůsobí v terénu rušivě.  

 Zarovnávací mohou dosahovat velké mocnosti, ale splývají s úrovní terénu, protože 

jsou umístěny v konkávních prohlubních. 14 

Obecně jsou odvaly vnímány jako fenomén s negativním environmentálním 

impaktem. Největší vliv na životní prostředí mají termicky aktivní odvaly karbonských 

hlušin, které stále zůstávají nejzávažnějším problémem, který ovlivňuje okolní prostředí. 

Hořící odvaly fungují jako otevřený systém, který své okolí ovlivňuje energeticky i látkově. 

Při tepelném rozkladu uhelné hmoty dochází k uvolňování značného množství tepla 

a probíhají různé fyzikální a chemické reakce, způsobující uvolňování řady primárních 

i sekundárních chemických sloučenin obsažených v uhlí i v okolních horninách.  

V případě vysoké vlhkosti prostředí se voda účastní dalších reakcí mezi uhlíkem 

a kyslíkem a následně tak zrychluje oxidaci fosilní organické hmoty. Pokud se vyprodukovaná 

energie neuvolní, může docházet k desorpci různých plynů, které mohou způsobovat další 

hoření. Důsledkem jsou pak změny uvnitř i na povrchu tělesa odvalu. Největší množství tepla 

se uvolňuje při oxidaci nenasycených organických látek, kdy je proces následně urychlován 

dalšími exotermními reakcemi, především oxidací železných nerostů.  

V dalších částech odvalu, které sice jsou vystaveny působení vysokých teplot, ale 

jsou bez přístupu vzduchu, mohou probíhat redukční procesy. Při teplotách přesahujících  

350 °C tak dochází k tepelnému rozkladu uhelné hmoty. Při překročení teploty 1 000 °C již 

začíná probíhat proces známý jako karbonizace uhlí, který se využívá například při výrobě 

koksu a způsobuje produkci široké škály znečišťujících látek jak organického tak 

i anorganického původu. 2, 9-11, 15 
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2.1 Monitoring termicky aktivních odvalů 

Termicky aktivní odvaly se v posledních letech dostávají do popředí zájmu jako 

možný sekundární zdroj znečištění ovzduší v důsledku probíhajícího endogenního hoření, 

který uvolňuje do svého okolí řadu chemických látek a zatěžuje okolí zvýšenou prašností. 

Vznik a průběh endogenního požáru závisí především na obsahu spalitelných látek (uhelné 

složky) a geometrických parametrech odvalu.  

Termicky aktivní odvaly jsou monitorovány nejen v České republice ale i v dalších 

zemích, které se snaží snižovat dopady hornictví na životní prostředí. Většina uhelných 

odvalů, které jsou předmětem výzkumu, dnes již neslouží svému původnímu účelu, avšak 

stále v nich probíhá termická aktivita a znečišťují tak své okolí prašností a plynnými 

emisemi. Pro monitoring se používají in-situ nebo ex-situ analýzy v závislosti na 

analyzované látce. Použití in-situ analýzy je velmi náročné na terénní podmínky. Použité 

analyzátory obsahují potrubí pro vedení plynného vzorku, analyzátoru a čerpadla a plynovou 

komoru, která se umístí přímo na povrch výduchu. Výsledky měření jsou zjištěny přímo na 

místě. Analýza ex-situ se používá v případě, že koncentrace některých látek je nízká, anebo 

nelze tyto látky vůbec detekovat. Odebrané plyny se následně upravují a analyzují 

v laboratorních podmínkách. 15 

Pro monitoring se nejčastěji volí látky s negativním vlivem na životní prostředí, 

jedná se především o CO, CO2, CH4, SO2, SO3, H2S, NOX. Dále mohou plynné emise 

vycházející z termicky aktivního odvalu obsahovat O2, H2, COS, CS2, vodní páru ale 

i organické sloučeniny jako jsou n-alkany, iso-alkany, n-alkeny, halogenované uhlovodíky 

a lehké aromatické uhlovodíky. V závislosti na spalovací zóně se koncentrace 

produkovaných látek prudce mění v čase, proto nelze v některých případech tyto látky 

detekovat. 2, 8, 16-22  

Odhaduje se, že 1 t uhelného odpadu uloženého na odvalu může v případě zahoření 

vyprodukovat až 0,03 kg NOX, 0,45 kg kouře, 0,61 kg H2S, 0,84 kg SO2 a 99,70 kg CO 23. 

Přesné složení plynu závisí na rozsahu teplot, koncentraci uhlíku v uloženém materiálu, 

a dostupnosti kyslíku 24. Je nesmírně obtížně kvantifikovat emise CO2 a CH4 celého odvalu, 

vzhledem k problémům jako jsou reprezentativní odběr vzorků, proměnlivost koncentrací 

plynů v čase a změny související s počasím. Například v Austrálii proběhlo měření toku emisí 

na jedenácti termicky aktivních uhelných odvalech. Výsledky poukazují na vysokou 

variabilitu emisí  CO2, které byly měřeny na 1 m2 a pohybovaly se v rozmezí od 12 kg rok-1 

do 8 200 kg rok-1. 25 

V roce 2003 vlastník odvalu OKD a.s. zpracoval projekt průzkumu a monitoringu 

termicky aktivního odvalu Ema. Povolení výzkumu však bylo omezeno pouze na centrální 

část kuželu odvalu. Zároveň bylo zamítnuto provádění hloubkových vrtných prací, protože 

se jedná o technickou památku. Financování bylo realizováno v rámci programu 

Revitalizace Moravskoslezského kraje. Průzkumné práce byly prováděny firmou Stavební 

Geologie - Geotechnika, a.s. a probíhaly na začátku roku 2007 s úkolem sledovat termickou 
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aktivitu, která byla sledována pomocí opakovaného leteckého termoscreeningu, pro 

sledování teplot v hloubce 3 m pod povrchem odvalu v síti 30 × 30 m. Rovněž byly v rámci 

projektu sledovány koncentrace CH4, CO a CO2 pomocí hloubkových sond. Tento 

monitoring probíhal do roku 2009 a nezjistil žádné výrazné změny teplot v blízkosti povrchu 

odvalu. Koncentrace CO a CO2 byly mírně zvýšené v místech s vyšší teplotou, tedy 

především v okolí průduchů. 2 

Pro pravidelný monitoring Ostravských odvalů vznikl v roce 2014 projekt 

„Monitoring hald“, pod záštitou katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství  

VŠB-TUO, který se zabývá třemi termicky aktivními odvaly: Ema, Hedvika a Krimich. Na 

odvalu Ema jsou stále viditelné projevy termické aktivity, jsou patrné praskliny a průduchy 

produkující plyny. Analýzy obsahu spalitelných látek v tělese odvalu prokázaly dostatečný 

obsah hořlavin pohybující se v rozmezí 6 - 22 %. Byla analyzována koncentrace CO2, která 

v místech průduchů dosahovala až 9,7 %. Dále byl analyzován CO, jehož maximální 

koncentrace dosahovala 1 306 ppm (1 611 mg m-3). Byl také proveden termoscreening 

pomocí sond v hloubce 1 m pod povrchem, který poukázal na zvýšenou teplotu v průduších 

(až 67,1 °C). Na odvalu Hedvika byly rozmístěny sondy v různých hloubkách od 2,5 do 6 m. 

Dále byly sledovány hodnoty CH4 a CO. Na odvalu Krimich začal monitoring termické 

aktivity v roce 2015 a zatím nejsou k dispozici žádné výsledky měření. 16 

První komplexní studie zabývající se průzkumem a následnou analýzou rizik na 

odvalech Ema, Hedvika a Heřmanice byla studie pod názvem „Analýza rizik odvalů 

zasažených endogenním hořením“. Zpracování prováděl DIAMO s. p. o. z. ODRA 

a započalo roku 2008. Probíhalo až do roku 2011, kdy byl projekt ukončen. Tento projekt 

jako první zhodnotil možná rizika, která jsou způsobena odvaly a jejich dalšími vlivy 

na jednotlivé složky životního prostředí. Co se týče odvalu Heřmanice, jsou nejrizikovějším 

faktorem zasažení pracovníci na odvale a zaměstnanci pracující v přilehlém komerčním 

areálu. Dalším problematickým faktorem je skládka chemických odpadů, která se nachází 

v tělese odvalu a není nijak chráněna proti termické aktivitě. Na odvalu Ema jsou příjemci 

rizik především rezidenti a návštěvníci odvalu. Odval Hedvika je rizikový zejména pro 

rezidenty, pracovníky přímo na odvale a v okolních areálech. Jako další rizikový faktor byla 

označena bývalá výdušná jáma Hedvika 2 a stabilita sloupů vysokého napětí. 17 

Pro navázání na studii „Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením“ 

z roku 2011, zadal státní podnik DIAMO odštěpný závod ODRA na začátku roku 2016 

veřejnou zakázku s názvem „Termografické letecké snímkování odvalů Ema, Hedvika 

a Heřmanice“. Snímkování bude sloužit pro následné sledování termicky aktivních úložišť 

těžebního odpadu, které bude probíhat následujících pět let s jednoročním cyklem. Vítěz 

soutěže předá zadavateli každoročně dílčí výsledky ve formě leteckých termosnímků pro 

každý odval. Tento projekt bude ukončen v dubnu 2020, po předání závěrečného 

předávacího protokolu. 18  

Povrch odvalů, které jsou většinou v blízkosti průmyslových provozů a navíc jsou 

v důsledku termické aktivity bez vegetačního krytu, je zdrojem prachových částic, které se 
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následně dostávají do ovzduší a mají svůj podíl na celkovém znečistění ovzduší ve svém 

blízkém okolí. Výzkum druhotné prašnosti nebyl do té doby proveden, a protože se jedná 

o významný faktor ovlivňující kvalitu ovzduší, byl vytvořen projekt zabývající se 

výzkumem složení této prašnosti pod názvem „Hodnocení koncentrací PAU a těžkých kovů 

na povrchu odvalů a v okolí průmyslových podniků“ č. CZ.3.22/1.2.00/12.03398 v rámci 

operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v období 

let 2007 - 2013. Vedoucím partnerem tohoto projektu byla VŠB-TUO s podporou Główny 

Instytut Górnictwa, Katowice. Na území Moravskoslezského kraje bylo v rámci tohoto 

projektu vybráno celkem jedenáct lokalit, které jsou zobrazeny na následující mapě 

(obrázek 1): 19 

 
Obrázek 1: Umístění lokalit v rámci projektu č. CZ.3.22/1.2.00/12.03398 (převzato a upraveno) 20 

Legenda: 

1. odval Ema,  

2. odval Heřmanice, 

3. odval Hedvika, 

4. odval Dolu Paskov, 

5. odval Dolu Paskov - Staříč 2, 

6. odval Dolu Darkov, 

7. odval Dolu ČSM, 

8. odval Dolu ČSA - závod Jan Karel, 

9. odval Hrabůvka, 

10. odval elektrárny Třebovice. 

V Polsku bylo vybráno celkem deset lokalit (například areál pro likvidaci 

důlních škod Mszana nebo odval Charlotta závodu Rydułtowy-Anna). Před vlastním 

stanovením vybraných látek z odvalů byla provedena analýza složení minerální fáze 

pomocí RTG difrakce. Stanovení bylo provedeno pomocí práškového difraktometru 

Bruker Advance D8 (Bruker, USA) a vyhodnoceny pomocí Databáze difrakčních dat 

PDF-2 (JCPDS), Relase 2011 Bruker AXS Diffrac.EVA verze 2.0 Bruker AXS Topas 
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verze 4.2 a Diffrac plus prof. TOPAS STRUCTURAL database. 19 Výsledky analýz jsou 

uvedeny v následující tabulce 1. 

Tabulka 1:Výsledky stanovení minerálních fází haldovin 20 

Minerál 
Průměrné složení 

hm. % 
Minerál 

Průměrné složení 

hm. % 

Amorfní podíl 41,0 Hematit 3,5 

Illit-muskovit 29,6 Jarosit 3,2 

Brucit 23,3 Anhydrit 2,7 

Křemen 12,9 Albit 2,6 

Kaolinit 8,8 Sádrovec 2,4 

Ortoklas 5,9 Magnetit 1,4 

Kalcit 5,5 Baryt 1,1 

V rámci projektu bylo každé zájmové území rozděleno na zkušební plochy, 

ze kterých byly odebrány směsné vzorky. Odběr vzorků byl uskutečněn podle metody 

popsané v příloze C. 1 metodiky US EPA AP-42. Předmětem výzkumu bylo šestnáct PAHs 

podle US EPA v závislosti na hladině toxikologické významnosti. Na základě získaných 

výsledků bylo také provedeno modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů 

a průmyslových areálů použitím metody vyčíslení emisí US EPA AP-42. Vyčíslení emisí 

bylo použito pro rizikové kovy, benzo[a]pyren a pro frakce PM10, jako zástupce PAHs 

na všech odběrových lokalitách. 21 

Většina odvalů je charakteristická tím, že se jedná o velmi nehomogenní směs 

různých materiálů. Tím se koncentrace jednotlivých PAHs může v závislosti na umístění 

odběrového bodu významně měnit. Kromě nesubstituovaných PAHs, vzorky obsahovaly 

i alkylované PAHs (například methyl- ethyl-), které jsou charakteristické pro pyrogenní děje 

za nižších teplot. Dále byly identifikovány sirné heterocykly, které vznikají při zvětrávání 

pyritu a řady n-alkanů, které indikují kontaminaci ropnými produkty. Další částí výzkumu 

bylo monitorování osmi různých rizikových kovů: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn. Pro analýzu 

byla použita metoda emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). 

Z výsledků analýz vybraných kovů vyplývá, že mezi nejvýznamnější prvky na zvolených 

lokalitách patří Cr, Cu, V a Zn. 22 

Ze závěrů tohoto rozsáhlého projektu plyne, že zdravotní rizika pro obyvatelstvo jsou 

nevýznamná. Nezrekultivované povrchy totiž mají vliv pouze na své bezprostřední okolí, 

s výjimkou odvalu dolu ČSM. Rovněž není patrný žádný přeshraniční vliv. 19-22 

Horní Slezsko (Polsko) je nejvíce urbanizovaným a průmyslovým regionem 

v Polsku. Z tohoto důvodu je jedním z regionů s nejvyšším znečištěním ovzduší. Nachází se 

zde přibližně 136 odvalů, z nichž minimálně patnáct je termicky aktivní. 23 
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Komplexní analýza emisí hořících uhelných odvalů proběhla v Polsku, v Horním 

a Dolním Slezsku, v roce 2011. Tento výzkum byl realizován na čtyřech různých termicky 

aktivních uhelných odvalech. Pro výzkum byla použita analýza plynovou chromatografií 

s plamenovým ionizačním detektorem (GC-FID) a hmotnostním spektrometrem (GC-MS). 

Podle autorů závisí chemické složení plynných emisí vycházejících z odvalu a složení 

výkvětů vytvořených v okolí průduchů jako důsledku vnitřní termické aktivity na těchto 

okolnostech: 24 

 Charakteristika zdroje termických procesů (míra jeho karbonizace). 

 Druh, složení a množství materiálu ukládaného na jednotlivé odvaly. 

 Doba působení sálavého tepla (ovlivňuje tvorbu nenasycených uhlovodíků). 

 Rozsah teplot působících na okolí (ovlivňuje výsledné produkty). 

 Vnitřní stavba odvalů (především umístění a počet průduchů). 

Z výsledku tohoto výzkumu vyplývá, že dominantní produkty hoření jsou 

jednoduché uhlíkaté a sirné plyny, především CO, CO2, SO2, H2S, CH4, COS a CS2, které 

vznikají rozkladem organické hmoty v prostředí chudém na kyslík. Organické sloučeniny se 

vyskytovaly v mnohem nižších koncentracích a zahrnovaly řadu n-alkanů, iso-alkanů,  

n-alkenů, halogenovaných uhlovodíků a lehkých aromatických uhlovodíků. U průduchů 

a puklin byly patrné výkvěty různých sloučenin, které se lišily množstvím i chemickým 

složením. Dále bylo zjištěno, že zkoumané plyny obsahují některé sloučeniny, které 

nepochází přímo z organického materiálu, ale byly syntetizovány během působení sálavého 

tepla a vznikly pyrolýzou organické hmoty. Tato skupina zahrnuje sloučeniny především 

COS, CS2, nenasycené uhlovodíky, halogenované uhlovodíky a chloroform, který byl v této 

skupině dominantní sloučeninou. 24 

Analýza PAHs proběhla v roce 2012 na termicky aktivním uhelném odvalu 

v blízkosti polského města Rybnik. Předmětem výzkumu bylo šestnáct PAHs 

analyzovaných podle US EPA v závislosti na hladině toxikologické významnosti. Bylo 

odebráno celkem dvacet čtyři vzorků plynu, které byly zachyceny do kazet obsahující 

polyuretanovou pěnu. Aparatura se sestávala z křemenného filtru, odběrové kazety 

z polyuretanové pěny a čerpadla. Takto odebrané vzorky byly následně analyzovány 

pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorescenčním detektorem. 

Výsledky ukazují, že všechny vzorky obsahovaly pouze dvou a troj jaderné sloučeniny 

PAHs, vícejaderné látky nebyly detekovány ani v jednom ze vzorků. Celkové množství 

PAHs ve vzorcích se pohybovalo od 3,659 mg m-3 do 25,310 mg m-3. 25 

2.2 Sanace a rekultivace odvalů 

Termicky aktivní odvaly vždy měly a mají i nadále velký vliv na životní prostředí. 

Z tohoto důvodu je nutné odvaly sanovat a následně rekultivovat takovým způsobem, aby 

byla splněna následující kritéria: 

 Likvidace požáru. 
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 Snížení škodlivých emisí. 

 Začlenění odvalu do krajiny. 

Rekultivace se dělí do dvou fází, první je technická sanace, po níž následuje 

rekultivace biologická. Technická sanace zahrnuje likvidaci termických procesů, tvarování 

terénu, inženýrské sítě, odvodnění a zakrytí povrchu zeminou. Po těchto úpravách následuje 

biologická rekultivace, která je řešena především zatravněním ploch a výsadbou dřevin 

s následnou údržbou. Protože odvaly mohou být tvořeny až několika miliony m3 materiálu, 

je zřejmé, že sanace a rekultivace termicky aktivních odvalů je časově i finančně velmi 

náročná. 26 Pro jejich správné provedení je nutné dodržet pořadí na sebe navazujících 

činností, aby byla minimalizována veškerá rizika spojená se samotnou aktivitou. Jedná se 

o tyto činnosti: 27 

 Vrtný průzkum. 

 Teplotní screening. 

 Monitoring odvalem produkovaných emisí.  

 Vyhodnocení získaných dat. 

 Řešení stability svahů s ohledem na návrh sanace. 

 Výběr způsobu sanace a použitých materiálů. 

 Provedení technické sanace. 

 Realizace biologické rekultivace. 

Vlastní postup sanace uhelného odvalu se určí na základě vyhodnocení vrtného, 

termického a plynového průzkumu a v závislosti na prostorových a technických možnostech 

konkrétního místa a je individuální pro každý odval. Jako první při zahájení sanace je 

nezbytné zasypat a zhutnit všechny viditelné vstupy, rýhy, průduchy, pukliny, propady 

a výstupy hoření. Řešení konkrétních problémů vychází z podrobného průzkumu 

a monitoringu odvalu. 26-28 

Pro sanaci termicky aktivních odvalů se nejčastěji využívají tři základní typy 

rekultivačně-sanačních metod:  

 sendvičová,  

 sarkofágová,  

 kombinovaná.  

Další možností je v ideálním případě úplné odstranění odvalu s maximálním 

využitím materiálu, kdy lze získat prohořelé kvalitní kamenivo, které lze následně využit pro 

násypy liniových staveb nebo k sanaci a rekultivaci dalších odvalů. Pak následuje 

zemědělská nebo lesnická rekultivace. V praxi je toto řešení pouze výjimkou, protože je 

finančně a časově velmi náročné. 26-29 

Sendvičová někdy také kazetová metoda je založena na zamezení přístupu kyslíku 

do odvalu, přemístěním a uzavřením vytěženého a zchlazeného materiálu do izolovaných 

kazet. Tato metoda je vhodná pro odvaly s intenzivně probíhajícími termickými procesy. 
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Nevýhodou této metody je další zábor půdy způsobený založením nového odvalu. 26 Postup 

této metody spočívá v několika následujících krocích:  

 Rozebrání odvalu s předchlazením na 80 °C, zamezení vzniku ohně, minimalizace 

prašnosti. 

 Třídění a drcení na zrnitost, aby bylo možné materiál zchladit na 30 °C. 

 Příprava plochy pro další ukládání materiálu, se spodní drenáží celé plochy. 

 Ukládání vychladlého materiálu do kazet a následné hutnění každé vrstvy. 

 Stavba odvodnění a drenáží všech vrstev uvnitř kazet. 

 Překrytí kazet vrstvou těsnícího jílu o mocnosti minimálně 0,5 m. 

 Zakrytí konečnou vrstvou o mocnosti alespoň 1 m. 27 

Zakrytí kazet těsnící a konečnou vrstvou zajistí ochranu proti vniku srážkové 

vody a následnému poškození promrzáním. Po ukončení technické sanace je nutné 

provádět geodetické sledování nového odvalu, především stability kazetového systému  

a zamezit přítoku povrchové vody do prostoru odvalu. Na novém tělese odvalu musí být 

provedena stavební uzávěra a další technická opatření, která zamezí prosakující vodě 

infiltraci okolních vodotečí. Pro tyto účely je požadováno vybudování a provoz čistírny 

důlních vod. Konečnou fází je biologická rekultivace ozeleněním nového odvalu, při 

které je nutné vyloučit růst hluboce kořenících rostlin. Tato metoda je poměrně unikátní 

a doposud byla použita pouze pro rekultivaci a sanaci odvalu Dolu Kateřina 

I v Radvanicích na Trutnovsku. Na obrázku 2 je celkový pohled na zrekultivovaný odval 

dolu Kateřina. 12, 26, 30 

 
Obrázek 2: Odval dolu Kateřina po rekultivaci sendvičovou metodou 26 

Sarkofágová někdy také plášťová metoda je také založena na zamezení přístupu 

kyslíku do nitra tělesa odvalu. Těsnění se provádí jílovou vrstvou nebo zalitím povrchu 

odvalu stabilizátem. Tato metoda je vhodná pro velké a objemné termicky aktivní odvaly. 

Lze ji však použít pouze v případě, pokud je odval umístěn na vhodném podloží. Výhoda 

spočívá v minimálním záboru půdy, a proto je vhodná pro odvaly s omezeným prostorem 

pro provedení sanace. Nejčastěji používanými materiály pro vytvoření sarkofágu jsou:  
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 jílová vrstva (pokud je k dispozici dostatečné množství), 

 stabilizát EKO-KARBO (certifikovaný výrobek z elektrárenského popílku). 26 

Při použití jílové těsnící vrstvy je nezbytné udržovat trvalou vlhkost materiálu 

a zabránit vysušování, které může narušit těsnící vlastnosti. Na předem upravený povrch 

odvalu se nejprve umístí těsnící a vyrovnávací vrstva z materiálu o zrnitostní frakci  

0 - 30 mm a tloušťky přibližně 0,30 m. Na takto upravený povrch se pak vylije těsnící vrstva 

stabilizátu EKO-KARBO. Jako první se zatěsní vrchní část odvalu. Stabilizát je odléván 

do mocnosti těsnící vrstvy 0,60 m. Dále se těsní svahy odvalu pomocí tzv. „ostruhy“. U paty 

odvalu se vykope zářez hluboký 2 m a široký 2 m na dně. Těsnící ostruha zamezuje šíření 

a prohoření odvalu do okolí a dále tato vrstva slouží pro následné navázání těsnění svahů 

plavených do systému hrázek. Na povrch ztuhlého stabilizátu ostruhy se pak vystaví další 

vrstva pro izolaci svahů rovněž plavená do systému hrázek, které tvoří vyhořelý materiál 

o výšce alespoň 1 m. Pro těsnění svahu se odlévá vrstva stabilizátu o mocnosti 0,60 m kolmo 

ke svahu. Plavení vrstvy pro zpevnění svahu je zobrazeno na obrázku 3. Nakonec je těsnící 

vrstva překryta vrstvou inertního materiálu tloušťky alespoň 1 m, aby se zamezilo 

promrznutí těsnící vrstvy. 26, 27 Z důvodu velkého rozsahu termické aktivity byla touto 

metodou provedena sanace termicky aktivního odvalu Dolu Schoeller v Libušíně na 

Kladensku. 31, 32 

 
Obrázek 3: Plavení vrstvy pro stabilizaci svahu odvalu dolu Schoeller 26 

Kombinovaná metoda je vhodná pro odvaly, u kterých se dosud nerozvinuly 

termické procesy. Spočívá v utěsnění ploch a částí odvalů, kde je potvrzena mírná termická 

aktivita, to jsou místa s teplotou asi 40 °C. Další postup spočívá v odvodnění odvalu a úpravy 

svahů aby se zabránilo vzniku erozních rýh. Stabilizace svahů odvalu je nutná, aby nedošlo 

k poškození těsnící izolační vrstvy. 26, 27 

V současnosti je majitelem zájmových ostravských odvalů Ema a Heřmanice 

společnost DIAMO s. p. o. z. ODRA, která jako majitel provádí a zodpovídá za veškeré 

sanační a rekultivační práce.  

Odval Ema je tvořen komplexem odvalů bývalých dolů Ema, Trojice a Petr 

Bezruč. Je to jeden z nejstarších odvalů na Ostravsku. Tento odval je zařazen mezi 
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kulturní památky. Je termicky aktivní již mnoho let. Dosavadní pokusy o jeho sanaci 

nebyly účinné. První pokus proběhl v 60. letech. Spočíval v prevenci vzniku nových 

ložisek termické aktivity, spojené se sypáním haldoviny a elektrárenského popílku. 

Popílek následně vysychal a bylo nutné jej kropit. Tento pokus nebyl úspěšný, protože 

větší kusy haldoviny se sesouvaly na úpatí a popílek zůstával ve svahu. Následovalo 

splavování popílku a sesouvání svahů, čímž se snižovala celková stabilita odvalu. Ema 

byla negativně ovlivněna přilehlým odvalem dolu Trojice, ve kterém došlo vlivem 

vysokého obsahu spalitelných látek k samovznícení. Odval dolu Trojice byl následně 

sanován plošným rýhováním povrchu. Do vyhloubených rýh byla naplavována směs 

popílku a vody, tím byla vytvořena bariéra proti přenesení požáru na odval Ema. Avšak 

termická aktivita je zde patrná a probíhá na jihozápadním svahu. Biologická rekultivace, 

která proběhla okolo odvalu, byla provedena zploštěním svahů a zalesněním. I když zde 

stále probíhá termická aktivita, další sanace odvalu Ema nepřichází v úvahu, protože je 

památkově chráněný. Probíhá zde pouze pravidelný termometrický monitoring 

s leteckým snímkováním termovizí. 2, 16 

První projevy termické aktivity na odvalu Heřmanice, byly pozorovány 

v 80. letech minulého století. Od té doby proběhly lokální sanační zásahy (poprvé 

v roce 1998), které spočívaly v úpravách tvaru a vrstvením různých inertních a izolačních 

materiálů. Efekt však byl pouze krátkodobý a téměř nulový. V roce 1999 bylo nutné, pro 

ochranu blízkého plynovodu, vybudovat injektážní stěnu, která zamezila dalšímu šíření 

požáru. V roce 2002 byl odval převeden z původního majitele OKD a.s. na nového majitele 

DIAMO s. p.  

V roce 2003 byl v rámci projektu „Průzkum a monitoring zasažené části odvalu 

Svoboda“ proveden tříletý termický monitoring, aby poskytl podklady pro zjištění rozsahu 

a intenzity termických procesů pro další sanační práce. V následujícím roce byl v rámci 

monitoringu zaznamenán prudký nárůst termické aktivity na jižní části odvalu. Proto byla 

v roce 2005 vybudována další injektážní stěna, aby bylo zabráněno prostupu termických 

procesů do blízkého kolejiště. Injektážní stěna je dosud funkční a termická aktivita v této 

části zaniká. Z konečných výsledků termického monitoringu vyplývá, že se termická aktivita 

šíří v několika směrech. Protože se v roce 2005 termická aktivita rozšířila i do míst se 

zachovalým lesním porostem, bylo nutné z bezpečnostních důvodů odlesnit nejvýchodnější 

část odvalu. 17, 33  

Bylo zjištěno, že Heřmanický odval nelze uhasit. V současnosti proto probíhá 

sanace odtěžováním odvalu s následnou separací uhelné hmoty a kameniva. V lednu 2017 

byla uvedena do provozu linka na zpracování haldoviny o výkonu 350 t h-1 (obrázek 4), při 

čemž celková doba zpracování se odhaduje na deset let. Výstupem bude prohořelé 

kamenivo, které může být využito pro stavební účely nebo pro vlastní rekultivaci odvalu, 

a uhelná hmota, která může být využita v energetice jako náhrada za černé uhlí. Linka na 

zpracování haldoviny využívá uzavřený vodní kalový okruh, aby nevznikaly další 

odkalovací nádrže a snížilo se tak riziko pro životní prostředí. 34 
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Obrázek 4: Stavba linky pro odtěžování odvalu Heřmanice 9. 9. 2016 
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3 MONITOROVANÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY NA ODVALECH  

Znečištění ovzduší je zásadní problém týkající se celé planety, znečišťující látky 

vypouštěné do ovzduší mohou mít místní vliv, ale mohou se také šířit atmosférou 

a způsobovat špatnou kvalitu ovzduší v dalších oblastech. Nejznámější formou znečištění 

ovzduší je městský smog, což je označení pro mimořádné viditelné znečištění ovzduší 

při nepříznivých meteorologických podmínkách. 35, 36 

Podle české legislativy se znečišťováním ovzduší rozumí „vnášení jedné nebo více 

znečišťujících látek do ovzduší“, při čemž znečišťující látkou se pro účely zákona 201/2012 

Sb. O ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů rozumí „každá látka, která svou 

přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní 

prostředí anebo obtěžuje zápachem“. 37 

Cílem politiky Evropské unie je snížit znečištění ovzduší snížením emisí 

a stanovením mezních a cílových hodnot pro kvalitu ovzduší. Koncem roku 2013 přijala 

Evropská komise navrhovaný balíček týkající se kvality ovzduší, který obsahuje nová 

opatření ke snížení znečištění ovzduší. Cílem je snížit v rámci celé EU emise SO2 o 81 %; 

NOx o 69 %; nemethanových těkavých organických látek (NMVOC) o 50 %; amoniak 

(NH3) o 27 %; částice (PM2,5) o 51 %; a methan (CH4) o 33 % do roku 2030 ve srovnání 

s úrovní emisí ve výchozím roce 2005. 38-40 

Podle legislativy USA vyžaduje zákon o ochraně ovzduší 42 U.S.C. §7401 et seq. 

(1970) The Clean Air Act (CAA) 41, aby agentura pro ochranu životního prostředí (US EPA) 

stanovila maximální přípustné koncentrace šesti běžných znečišťujících látek (Common Air 

Pollutants) ve venkovním ovzduší, tyto znečišťující látky se nacházejí na celém území USA 

a mohou ve zvýšených koncentracích poškodit zdraví, životní prostředí anebo způsobit 

škody na majetku. Těmito látkami se rozumí CO, Pb, O3, NO2, SO2 a tuhé znečišťující látky 

(PM). Limity těchto látek jsou stanoveny na úrovni, která s dostatečnou rezervou chrání 

veřejné zdraví a životní prostředí. 42 Dále US EPA rozlišuje nebezpečné znečišťující látky 

(Hazardous Air Pollutants), jejichž zvýšené koncentrace v ovzduší mohou mít vážné 

zdravotní dopady. Mezi nebezpečné znečišťující látky je zařazeno 187 různých látek, 

například azbest, benzen, toluen, chloroform. 43 

Látky znečišťující ovzduší mohou být vypouštěny v tuhé, kapalné nebo plynné 

formě, z přírodního nebo antropogenního zdroje. Vypouštěné znečišťující látky mohou 

negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší dvěma různými způsoby: přímo (primární) nebo 

nepřímo (sekundární) a v některých případech oběma způsoby. 44 

Primární znečišťující látky jsou uvolňovány přímo ze zdroje, jsou škodlivé, aniž 

by procházely jakoukoli změnou. Jsou to především SOX, NOX, NH3, CO, VOC, PM, toxické 

kovy, radioaktivní látky, zapáchající látky, popílek. Zdrojem těchto škodlivých látek jsou 

různé spalovací a průmyslové procesy, energetika, automobilová doprava, zemědělství 

a požáry. 45  
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Sekundární znečišťující látky, jsou produkty vypouštěných škodlivin, které prošly 

fyzikální nebo chemickou změnou probíhající přímo v atmosféře po setrvání škodliviny 

v ovzduší. Mezi nejběžnější sekundární škodliviny patří O3, který vzniká složitou 

fotochemickou reakcí NOX a VOC za působení ultrafialového záření. Další sekundární 

znečišťující látky jsou například NO2, PAHs, H2O2, HNO3, H2SO4 a formaldehyd. 46, 47 

V některých případech, mohou být znečišťující látky jak primární tak sekundární, 

to znamená, že jsou přímo emitované zdrojem, ale mohou také vznikat z primárních 

znečišťujících látek přímo v atmosféře. Příkladem je například NO2. Primární i sekundární 

znečišťující látky mohou negativně ovlivňovat své okolí. Zvýšené koncentrace těchto látek 

se budou projevovat následovně:  

 obtěžováním okolí, zhoršením pohody prostředí (pachem, snížením viditelnosti atd.), 

 poškozením majetku, 

 poškozením životního prostředí nebo jeho části, 

 působením na zdraví lidí nebo zvířat, 

 zhoršením kvality ovzduší (zápach, smog, snížení viditelnosti), 

 změnou přirozeného složení atmosféry. 37, 48 

Zvláštní skupinou jsou pak pachové látky, což jsou látky převážně organického původu 

ve formě plynu, které člověk rozlišuje a identifikuje čichem mnohem dříve, než analyzátory. 49 

Látky znečišťující ovzduší se podle chemického složení dělí do několika skupin, viz tabulka 2. 

Tabulka 2: Dělení látek znečišťujících ovzduší podle chemického složení 49 

Sloučeniny Znečišťující látky 

Oxidy C CO, CO2 

Sloučeniny S H2S, SO2, SO3 

Sloučeniny N NH3, N2O, NO, NO2 

Organické sloučeniny CH4, C3H8, PAHs, alkoholy, benzen, fenoly, organické kyseliny 

Halogenované sloučeniny HCl, PCB, PCDD, PCDF, freony, methylchlorid, chloroform 

Sloučeniny a páry kovů As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Hg, Pb, Se, Sn, V, Zn 

Tuhé znečišťující látky (PM) Prach, popílek, písek, saze, azbest, cementový prach, horniny 

Ostatní O3, radioaktivní látky, fotochemické oxidanty, pachové látky 

Vyjádření obsahu znečišťujících látek v ovzduší je závislé na skupenství 

konkrétního analytu. Pro plynné znečišťující látky se využívají objemové nebo 

hmotnostní jednotky vztažené na daný objem plynu. Hmotnostní koncentrace jsou 

závislé na stavových podmínkách, proto je nutné je přepočítat na standardní stavové 

podmínky (p = 101 325 Pa, T = 273,15 K). Výhodné je proto použití objemových 
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koncentrací, které nejsou stavovými podmínkami ovlivněny. Koncentrace plynných 

znečišťujících látek lze vyjádřit následujícími způsoby: 

 hmotnostní koncentrací v jednotkách mg m-3, μg m-3, ng m-3 (hmotnostní jednotky 

vztažené na objemovou jednotku nosného plynu), 

 hmotnostní koncentraci vyjádřenou v hm. % nebo ‰ (podílové složení), 

 objemovou koncentrací vyjádřenou v obj. % nebo ‰ (podílové složení). 

Některé moderní přístroje měří koncentrace plynných znečišťujících látek 

v jednotkách ppm (parts per milion) nebo ppb (parts per billion), podílové složení počtu 

objemových částí plynů stejných objemových částí celku. Tyto jednotky však nejsou 

uvedeny v normě ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně, bod 6.5.4. 50, proto 

je použití těchto jednotek nekorektní. Při použití přístroje využívající jednotky ppm nebo 

ppb, je nutné výsledky analýzy přepočítat na hmotnostní koncentraci podle následující 

rovnice 1: 51-53 

 𝑐ℎ𝑚. =
𝑋 ∙ 𝑀𝑎 ∙ 𝑝𝑎 ∙ 𝑇𝑛
𝑉𝑛0 ∙ 𝑝𝑛 ∙ 𝑇𝑎

 (1) 

kde je:   

chm. hmotnostní koncentrace analytu (mg m-3), 

X objemová koncentrace analytu (ppm), 

Ma molární hmotnost analytu (g mol-1), 

pa barometrický tlak v době odběru vzorku (Pa), 

Tn standardní teplota (273,15 K), 

Vn0 molární objem 1 molu standardního plynu (22,4141 dm3), 

pn standardní tlak (101 325 Pa), 

Ta teplota plynu v době odběru (K). 

Možným zdrojem znečišťujících látek na termicky aktivních odvalech jsou 

především: uhelná substance, hlušina a voda. Dalším možným zdrojem mohou být i další 

materiály různého původu, které byly uloženy na odval v průběhu let (odpady z domácností, 

průmyslu, těžebních podniků apod.). 6, 7  

Voda, respektive vlhkost, hraje významnou roli v reakci mezi O2 a uhelnou složkou, 

a to tím že urychluje oxidaci. Je pravděpodobné, že podzemní voda se neúčastní reakcí 

probíhajících v odvalu. Přítomnost vodní páry v emisích hořícího odvalu lze vysvětlit dvěma 

způsoby. Prvním jsou průsaky dešťové vody přímo do tělesa. Druhou možností je, že voda 

nebo vodní pára vzniká dehydratací organických a minerálních látek. Vodní pára způsobuje 

další oxidaci tím, že vytěsňuje CO2, protože snáze kondenzuje a tím urychluje další oxidaci 

uhelné složky. 24 

Vodík je také obsažen v emisích vycházejících z termicky aktivního odvalu. 

Pochází z procesu pyrolýzy (termické působení bez přístupu kyslíku do 900 °C) nebo 

karbonizace (nad 900 °C). Při intenzivních termických procesech může plyn vznikající při 
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karbonizaci uhlí obsahovat až 62 % vodíku. Lze ho proto považovat za indikátor 

probíhajícího termického procesu. 54 

Podle chemického složení lze rozdělit znečišťující látky na uhelných odvalech 

do několika skupin. 55, 56 

Alkalické kovy (Na, K, Li, Rb, Cs a Fr), kovy alkalických zemin (Be, Mg, Ca, 

Sr, Ba a Ra) a hliník (Al) tvoří výraznou složku hlušinového materiálu. Reagují s kyselou 

složkou (H2SO4) a tvoří tak sírany. Takto vzniklé sírany, vystupují k povrchu odvalu, kde 

dochází k jejich hromadění v důsledku snížení teploty, kde tvoří až několik centimetrů tlusté 

krusty. Některé z těchto látek jsou rozpustné ve vodě, proto dochází k jejich další migraci 

splavováním do povrchových a podpovrchových vod. 57 

Síra je charakteristickým prvkem, který se ve velkém rozsahu uvolňuje 

z primárních sulfidů a organické hmoty. Dalším významným zdrojem je pyrit (FeS2). 

V oxidačním prostředí je síra v plynné fázi přítomna především ve formě oxidu siřičitého 

(SO2), který po reakci s vodou přechází na kyselinu siřičitou (H2SO3) nebo se oxiduje na 

oxid sírový (SO3), který po reakci s vodou přechází na kyselinu sírovou (H2SO4). 

V redukčním prostředí se síra vyskytuje jako sulfan (H2S). Po ochlazení krystalizuje 

v okolí průduchů, kde tvoří výkvěty. Síra je často doprovázena selenem (Se) a arsenem 

(As). Selen se za nižších teplot vylučuje jako elementární a za vyšších teplot 

v sulfoselenidech (SSe2-). Síra, selen a arsen mohou tvořit krystalické nebo amorfní 

sloučeniny. Z pevné fáze do životního prostředí mohou přecházet sublimací nebo migrací 

na prachových částicích. 57 

Dalšími látkami vyskytujícími se na uhelných odvalech jsou kovy včetně toxických 

kovů, které pocházejí především z hlušinového materiálu, pocházejících z těžby méně 

kvalitního uhlí. Za redukčních podmínek, se současně zvýšenou hodnotou pH, jsou kovy 

převážně vázány na sulfidy (Bi, Cd, Ge, Pb, Sb, Sn) nebo v elementární formě (Hg). 

V oxidačním prostředí se rozkládají nebo převádějí na rozpustné sírany nebo oxidy, které 

snadno přechází do okolního prostředí. 55 

Organické látky zahrnují velké množství sloučenin například n-alkany,  

n-alkeny, iso-alkany a aromatické uhlovodíky. Organické látky jsou často nestabilní, snadno 

se odpařují, adsorbují na prachových částicích anebo se vyluhují do průsakových vod. Při 

probíhající termické aktivitě se nejvíce tepla uvolňuje při oxidaci nenasycených organických 

látek. Na termicky aktivních odvalech to jsou nejčastěji alkeny. Organické látky mohou 

tvořit silné krusty různých směsí dehtovitých látek, pevné organické minerály a aromatické 

uhlovodíky. 56 

Halogeny, především chlor (Cl), jsou obsaženy v hlušinovém materiálu z těžby. 

Během termické aktivity dochází ke vzniku chlorovodíku (HCl), který dále může 

za zvýšených teplot reagovat s aromatickými uhlovodíky za vzniků nebezpečných dioxinů. 

Další látkou vyskytující se na termicky aktivních odvalech je chloroform (CHCl3), který 

může pocházet částečně z biotických procesů. 58 Abiotická syntéza nebo chlorace 

organických látek, nejčastěji CH4, je způsobená sálavým teplem. 24 
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Pro disertační práci byly vybrány znečišťující látky s ohledem na jejich vliv 

na životní prostředí a lidské zdraví. Na základě výzkumů, které proběhly v České republice 

i zahraničí 15-22, tak bylo vybráno pět látek, které budou dlouhodobě monitorovány. Jedná se 

o emise oxidu siřičitého (SO2) a oxid uhličitého (CO2), jakožto zástupců probíhajícího hoření. 

Dále byl pro monitoring vybrán methan (CH4) jako zástupce organických látek, propan (C3H8) 

jako zástupce nemethanových těkavých organických látek (NMVOC) a vodík (H2) jako 

ukazatel probíhajících karbonizačních a pyrolýzních procesů. Tyto látky budou měřeny na 

dvou ostravských termicky aktivních odvalech Ema a Heřmanice. Následující kapitoly 

obsahují podrobnou charakteristiku těchto látek, zdrojů emisí, účinků na životní prostředí, 

chování v atmosféře a metod stanovení. 

3.1 Oxid siřičitý 

Dnešní moderní společnost spotřebovává velké množství paliv v různých 

aplikacích, jako jsou výroba elektrické a tepelné energie, zpracování ropy, doprava nebo 

zpracování kovů. Ve všech těchto zařízeních může při spalování paliv obsahujících síru 

docházet k její oxidaci na oxidy síry (SOX) a k následnému úniku do ovzduší. Oxid siřičitý 

(SO2) je tak jedna z hlavních znečišťujících antropogenních látek vypouštěných do ovzduší. 

Zdrojem emisí jsou hlavně elektrárny, teplárny a doprava.  

Oxid siřičitý byl hlavním problémem zhoršené kvality ovzduší především před rokem 

1989. K významnému poklesu těchto emisí došlo a zlepšení kvality ovzduší až v 90. letech 

minulého století a to především díky instalaci odsiřovacích zařízení, odlučovačů popílků 

a docházelo také k rekonstrukcím a modernizacím energetických zařízení. 59-62 Jedná se 

o bezbarvý, štiplavý, nehořlavý, páchnoucí plyn, který snadno reaguje s vodou za vzniku 

kyseliny siřičité. 60 Přehled základních fyzikálních a chemických vlastností SO2 je uveden 

v následující tabulce 3.  

Tabulka 3: Základní vlastnosti SO2 63 

Molární hmotnost (Mr) 64,065 g mol-1 

Teplota tání (tt) -75,46 °C 

Teplota varu (tv) -10,02 °C 

Hustota (ρ) 
plyn (g) 0,002 97 g cm-3 

kapalina (l) 1,434 g cm-3 

Rozpustnost (mvaq) 

(100 g H2O) 

0 °C 22,8 g 

20 °C 11,5 g 

90 °C 2,1 g 

Rozpustnost v rozpouštědlech methanol (CH3OH), ethanol (C2H6O), aceton (C3H6O) 
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3.1.1 Zdroje SO2 

Oxid siřičitý je produkován ve všech zařízeních, kde je spalováno palivo s obsahem 

síry, která je obsažena nejen ve všech surových fosilních palivech ale i v některých horninách 

(například pyrit FeS2). SO2 přítomný v ovzduší může pocházet ze dvou různých zdrojů: 

 Antropogenní zdroje. 

 Přírodní zdroje. 

Mezi antropogenní zdroje patří především zařízení, ve kterých dochází ke 

spalování paliv obsahujících síru nebo tavení rud s obsahem síry, především výroba tepla 

a elektřiny, rafinace ropy, chemický průmysl, zpracování kovů anebo doprava. Ve všech 

těchto zařízeních může při spalování paliv obsahujících síru docházet k její oxidaci na SO2 

a následnému úniku do ovzduší. Při spalování tuhých paliv přechází asi 95 % přítomné síry 

na SO2. U kapalných paliv je to prakticky 100 %. Ve spalinách je částečně oxidován na SO3 

(max. 2 % celkového objemu). Spaliny produkované elektrárnami v ČR obsahují SO3 a SO2 

v poměru 1:40 - 80. Na základě této skutečnosti mají z hlediska čištění emisí větší význam 

technologie odstraňující ze spalin SO2. Ve většině případů lze použít účinná odsiřovací 

zařízení nebo jiné technologie, které mohou u některých zdrojů emise oxidů síry omezit nebo 

prakticky zcela odstranit. Dalším potenciálním zdrojem emisí SO2 je chemický průmysl, 

především výroba olea (roztok SO3 v H2SO4) a H2SO4, protože pro výrobu těchto kyselin 

jsou nutná velká množství SO2. 
59-61 

Přírodní zdroje SO2 jsou z hlediska produkovaného objemu v první řadě vulkanická 

činnost, dále přirozené lesní požáry nebo geotermální prameny. Odhaduje se, že přírodní zdroje 

přispívají v celosvětovém měřítku stejným množstvím oxidů síry do ovzduší jako průmyslová 

činnost. V průmyslových zemích, například v Evropě nebo Severní Americe, lidská činnost 

přispívá 95 % oxidů síry a přírodní zdroje pouze 5 %. 60, 64 

3.1.2 Účinky na životní prostředí, zdravotní rizika 

Oxid siřičitý působí negativně nejen na lidské zdraví, ale také na životní prostředí, 

především na fotosyntetizující rostliny. Vysoké koncentrace SO2 mohou vyvolat akutní 

poranění ve formě listové spály (hnědnutí) nebo nekrózy i po relativně krátké době trvání 

expozice. Tyto účinky jsou mnohem méně významné ve srovnání s dlouhodobou expozicí 

nižšími koncentracemi plynu, která má za následek zpomalený růst, snížení výnosů 

v zemědělství a rychlejší odumírání rostlin. V případě chronických expozic lze někdy 

pozorovat mírný stupeň chlorózy (skvrny na listech rostlin), ale většinou nejsou patrné žádné 

známky narušení. Negativně rovněž ovlivňuje metabolismus rostlin, způsobuje neschopnost 

rostliny vyrovnat se s dalšími vlivy okolního prostředí, a to jak biotickými tak abiotickými, 

čímž následně rostliny hynou. 65 

Další ohroženou složkou životního prostředí jsou půdy. Schopnost půdy odolávat 

vnějšímu působení kyselých depozic závisí především na rozsahu depozice a obsahu 
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bazických kationtů (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) v iontově-výměnném komplexu půd. Hlavním 

zdrojem bazických kationtů je matečná hornina. Čím více bazických kationtů půda obsahuje, 

tím je odolnější vůči působení kyselých depozic. Při nízkém obsahu bazických kationtů nebo 

silné kyselé depozici, dochází k uvolňování dalších kovů, především hliníku. V poslední fázi 

dochází ke změně chemismu půdy, snížení hodnoty pH, zvýšení obsahu Al3+ a narušení 

bilance živin. 66 

V důsledku dobré rozpustnosti SO2 ve vodě je nejvýznamnější cestou expozice 

člověka inhalace. SO2 je velmi efektivně absorbován sliznicemi horních cest dýchacích 

a dutiny nosní (85 - 99 %). Při expozici se v místě absorpce projevuje dráždivost, avšak 

během biotransformace nedochází ke vzniku toxických metabolitů. 61 

Z dlouhodobých měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) 

vyplývá, že průměrné roční koncentrace SO2 v Moravskoslezském kraji se pohybují 

v rozmezí 2,4 - 22,7 µg m-3, 60 přičemž denní průměry nepřesahují 125 µg m-3. Imisní limity 

SO2 jsou v ČR vyjádřeny jako maximální 24 hodinový průměr 125 µg m-3 s maximálně 

třemi překročeními za rok a maximální 1 hodinový průměr 350 µg m-3 s maximálně 

24 překročeními za rok. 67 Významně ohroženou skupinou lidí jsou především astmatici, 

kteří bývají na působení oxidů síry velmi citliví, při zvýšené koncentraci SO2 v ovzduší 

doporučuje krajská hygienická stanice občanům dodržovat obdobná opatření, jaká platí při 

zhoršené kvalitě ovzduší v zimním období. 9 

Akutní expozice SO2, způsobuje dráždění sliznic horních cest dýchacích, která 

způsobuje následnou bronchokonstrikci (akutní stav vznikající v důsledku přecitlivělosti), 

což znamená, že se zvyšuje tvorba hlenu a plicní odpor. Poté následuje snížení plicních 

funkcí a kapacity plic, následují symptomy projevující se krátkým dýcháním, dušností 

a sípáním. Při delším trvání může expozice SO2 dále ovlivňovat autonomní nervový systém 

a srdeční činnost. Biologická reakce během akutní expozice nastává již po pár minutách, ale 

dále se s časem intenzita projevů nezvyšuje. Účinky se zvyšují při vysoké fyzické námaze. 

Zvýšeným objemem dýchání proniká SO2 do hlubších partií dýchacího ústrojí. Při velmi 

vysokých koncentracích způsobuje edém plic. Rizikovou skupinou populace jsou astmatici, 

protože SO2 způsobuje klinické změny s bronchospasmy (zúžení průdušek). Působení SO2 

je velmi rozdílné a individuální pro každou skupinu populace (astmatici, děti, senioři apod.) 

i pro konkrétního jedince. 68 

Dlouhodobá expozice SO2. Podle světové zdravotnické organizace (WHO) existuje 

vztah mezi zvýšenou koncentrací SO2 a celkovou úmrtností populace. 69 Analýza denní 

úmrtnosti zjistila 3% nárůst úmrtnosti při zvýšení 24 hodinové koncentrace SO2  

o 50 mg m-3. 70 Novější výzkumy, zahrnující účinky smíšených průmyslových a dopravních 

emisních zdrojů, potvrdily vliv SO2 na úmrtnost, na četnost výskytu akutních respiračních 

příhod a na četnost výskytu chronických obstrukčních pulmonálních onemocnění při průměrné 

roční koncentraci SO2 v ovzduší >50 µg m-3. Opakovaná expozice způsobuje ztrátu čichu, 

závratě, bolesti hlavy, nevolnost a nechutenství. 9, 71 Shrnutí zdravotních účinků v závislosti na 

koncentraci SO2 v ovzduší uvádí následující tabulka 4. 
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Tabulka 4: Zdravotní účinky SO2 
72 

Rozsah koncentrace SO2 

mg m-3 
Zdravotní účinek na lidský organismus 

0,01 - 2,82 kyselá pachuť v ústech 

2,82 - 14,10 respirační odezva při fyzické námaze nebo hlubokém dýchání 

8,46 - 14,10 plyn je snadno cítit 

14,10 - 16,92 dráždění sliznic i u zdravých jedinců 

16,92 - 28,20 okamžité dráždění očních, nosních a krčních sliznic 

28,20 - 42,30 práh toxicity po delší expozici 

56,40 - 423,00 ochrnutí nebo smrt po delší expozici 

>423,00 maximální koncentrace, zdraví jedinci přežijí několik minut 

3.1.3 Dynamika SO2 

Oxid siřičitý je převážně antropogenního původu. V ovzduší oxiduje se vzdušným 

kyslíkem za přítomnosti vody a prochází řadou transformačních procesů, jejichž výsledkem 

mohou být siřičitany nebo sírany, ale také H2SO3 a H2SO4, která způsobuje kyselé 

atmosférické depozice. Do ovzduší se SO2 dostává především emisemi z procesů, při kterých 

dochází ke spalování paliv s obsahem síry. Dalšími problematickými zdroji emisí SO2 jsou 

lokální topeniště a také termicky aktivní odvaly. 73,74 

Během spalování paliv s obsahem síry se následně spolu se spalinami dostává do 

ovzduší SO2. Reakce je popsána následující rovnicí 2: 75 

 S + O2 → SO2 (2) 

Další z možností je uvolňování SO2 během pražení pyritu (FeS2) za přítomnosti 

kyslíku jak uvádí rovnice 3: 75 

 4FeS2 + 11O2 → 2FeO3 + 8 SO2 (3) 

Po uvolnění do atmosféry se SO2 chová jako velmi reaktivní látka a za působení 

slunečního záření v přítomnosti kyslíku, pomocí fotooxidace vzniká SO3 jak popisuje 

rovnice 4: 76 

 2SO2 + O2
ℎ𝜈
→ 2SO3 (4) 

Tato reakce je za určitých podmínek vratná, v případě nedostatku alkalických částic 

nastává redukce SO3, která může zpomalit celkovou oxidaci SO2 a je popsána rovnicí 5: 76 

 SO3
ℎ𝜈
→ SO2 + O( P

3 ) (5) 

Oxid sírový může vznikat také katalytickou oxidací, která probíhá na povrchu částic 

nebo v kapalné fázi za přítomnosti oxidů kovů fungujících jako katalyzátor. Tato reakce 
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může probíhat ve spalinách obsahující kovové složky, například spaliny z hutí, oceláren 

a elektráren. Reakci s katalyzátorem Fe2O3 popisuje následující rovnice 6: 76 

 2SO2 + O2
Fe2O3
→   2SO3 (6) 

Oxid sírový vzniklý fotooxidací nebo katalytickou oxidací téměř okamžitě reaguje 

se vzdušnou vlhkostí za vzniku kapiček kyseliny sírové (rovnice 7): 77 

 SO3(g) + H2O(g) → 2H2SO4(l) (7) 

V některých případech může být dominantním mechanismem oxidace v troposféře 

radikálová reakce s radikály OH. Průběh reakce popisuje rovnice 8: 77 

 SO2 + ∙ OH →  ∙ HSO3 (8) 

Vzniklý radikál dále reaguje s hydroxylovými radikály obsaženými v atmosféře na 

H2SO4 dle rovnice 9: 77 

 ∙ HSO3 + ∙ OH → H2SO4 (9) 

V případě znečištění ovzduší SO2 i NOX reagují radikály rychleji s NO2 za vzniku 

HNO3. 
78 Oxid siřičitý proniká do atmosféry především z antropogenních zdrojů, kde 

v nezměněném stavu přetrvává maximálně dva dny, chová se jako velmi reaktivní látka 

a oxiduje se na SO3 a při styku se vzdušnou vlhkostí zvláště při deštivém nebo vlhkém počasí 

přechází na H2SO4, která způsobuje kyselé depozice. Následuje pak poslední fáze přeměny 

v atmosféře na sírany (SO4
2-). 77 Průběh reakcí SO2 v ovzduší schematicky znázorňuje 

obrázek 5.  

 
Obrázek 5: Dynamika oxidu siřičitého v atmosféře (převzato a upraveno) 79 

Rychlost uvedených reakcí je do značné míry závislá na okolní, teplotě, vlhkosti, 

přítomnosti dalších oxidujících látek a katalyzátorů. 75-77 

3.1.4 Metody odběrů a stanovení  

Ke stanovení obsahu SO2 v plynných směsích lze použít řady automatizovaných 

a manuálních metod založených na různých principech. Většina manuálních metod 
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stanovení obsahu SO2 v plynných směsích je založena na jeho redukčních vlastnostech a dále 

na jeho schopnosti vytvářet s vhodnými ligandy barevné komplexní sloučeniny. Všechny 

tyto metody jsou založeny na absorpci plynného SO2 ve vhodných absorpčních roztocích, 

případné oxidaci a následné analýze síranů nebo jejich komplexů různými metodami. 80, 81 

Stanovení množství SO2 v odpadním plynu může být provedeno způsoby, které jsou stručně 

popsány v následujícím textu a schematicky znázorněny na následujícím obrázku 6. 

 
Obrázek 6: Přehled metod stanovení SO2  80 

Emise oxidu siřičitého lze stanovit titračně na indikátor methylsulfonazo III 

podle ČSN 83 4711-5 Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové 

a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení celkového obsahu 

oxidu sírového a kyseliny sírové a obsahu oxidu siřičitého. 5 Pro odběr vzorků SO2 se 

používá speciální aparatura se sondou. Absorbér plynu, který lze nahradit impingerem, je 

naplněn H2O2. Pro vlastní stanovení SO2 se odebere ze vzorkovací aparatury alikvotní podíl, 

který se naředí směsí aceton:voda (v poměru 2:1) na objem 50,0 ml. Titrace probíhá za 

použití elektrostatického míchadla. Rozsah stanovení této metody je 1 - 3 000 mg m-3. Mez 

detekce tohoto stanovení je 2,5 μg ml-1. Výhodou tohoto stanovení je nenáročnost 

na vybavení a nízké náklady. Nevýhodami jsou časová náročnost a sugestivní ovlivnění 

výsledků při titraci. 

Další volumetrickou metodou, kterou lze použít pro stanovení emisí SO2, je titrace 

na indikátor thorin. Pro odběr vzorků se využívá vzorkovací sonda se sestavou filtrů 

pro záchyt tuhých látek, které jsou umístěny bezprostředně za sondou. Mezi sondou a filtrem 

nesmí dojít k ochlazení plynu a vzorkovací materiál nesmí sorbovat SO2 ani s ním reagovat. 

Nejvhodnější jsou proto sondy vyrobené z PTFE, titanu, borosilikátového nebo křemenného 

skla. Sonda musí být vyhřívaná na teplotu 120 °C. Pro průtoky v rozsahu od 0,06 do 0,2 m3 

h-1 dosahuje nejlepší účinnosti absorpce s podtlakem -10 až -30 kPa.  

Vzorek SO2 se absorbuje v roztoku H2O2 a oxiduje se tak na síranový anion. 

Hmotnostní koncentrace síranů se stanovuje vizuální metodou odměrné analýzy s odměrným 

roztokem Ba(ClO4)2 za použití indikátoru thorinu. Stanovení je prováděno dle normy ČSN 
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EN 14791 Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu siřičitého - Referenční metoda 4 

s validací za použití 0,3 % H2O2 pro horní mez stanovitelnosti 1 000 mg m-3. Tato metoda je 

zakotvena i v US EPA Method 6 - Determination of sulfur dioxide emissions from stationary 

sources  82, která je určena pro měřicí rozsah větší než 3,4 mg m-3 a využívá rovněž odměrného 

stanovení síranů s odměrným roztokem Ba(ClO4)2 a s vizuální indikací konce titrace pomocí 

thorinu. Mez detekce stanovení je 2,2 mg l-1. Výhodou stanovení je nenáročnost na vybavení 

a nízké náklady na provedení analýzy. Nevýhodami jsou časová náročnost a sugestivní 

ovlivnění výsledků při titraci. 

Další používanou metodou stanovení je stanovení SO2 iontovou chromatografií, 

dle mezinárodní normy ISO 11632 Stationary source emissions - Determination of mass 

concentration of sulfur dioxide - Ion chromatography method 83. Principem metody je 

absorpce SO2 ve vodném roztoku H2O2, kterou doprovází oxidace SO2 na sírany. Celkový 

obsah síranů tvoří oxidovaný SO2 a sírany, které byly původně přítomny ve vzorku, mohou 

být dále stanoveny iontovou chromatografií. Mez detekce stanovení je přibližně 5 mg m-3. 

Výhodou je, že stanovení je velmi specifické a přesné. Nevýhodou jsou vysoké náklady na 

přístrojové vybavení a kalibrační plyny.  

Analýza SO2 pomocí fotometrického stanovení, je metoda založena na absorpci 

SO2 ve vodném roztoku tetrachlorortuťnatanu sodného (Na2[HgCl4]), při absorpci vzniká 

sulfitortuťnatan sodný (Na2[HgSO3]), který je velmi stabilní, není oxidován ani kyslíkem, 

ani silnými oxidačními činidly, které mohou být ve vzorcích plynu obsaženy (O3, NOX). 

Absorpční roztok je dále analyzován, s přídavkem fuchsinu a formaldehydu vzniká 

výrazné červenofialové zbarvení. Absorbance roztoku se měří při vlnové délce 570 nm 

a hodnota absorbance je přímo úměrná obsahu SO2. Mez detekce stanovení je přibližně 

0,050 µg m-3. Výhodou fotometrického stanovení je jednoduchost, nevýhodou je nestálost 

absorpčních roztoků. 80, 84 

Stanovení SO2 pomocí plamenové emisní spektrometrie využívá chemiluminiscenci 

probíhající při spalování látek, které jsou obsaženy v plynném vzorku. Plamenový emisní 

spektrometr, obsahuje komoru se štěrbinami, optické filtry, fotonásobič a plamen. Tato metoda 

je výhodná především pro stanovení celkového obsahu síry. Pro stanovení SO2, nesmí ostatní 

sirné složky překročit 5 %. Tuto nevýhodu lze odstranit zavedením separační metody pro 

oddělení sirných složek ještě před vstupem do přístroje. Mez detekce stanovení je přibližně 

0,56 mg m-3. Výhoda měření spočívá v přesnosti a jednoduchosti ovládání. Nevýhody jsou 

vysoké náklady na pořízení přístrojového vybavení, rušení ostatními sirnými složkami 

a potenciální částečná ionizace některých analytů s následným ovlivněním výsledků analýzy. 85 

Coulometrické stanovení SO2 dle ČSN ISO 7935 Stacionární zdroje  

emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky 

automatizovaných měřicích metod. 86 Toto stanovení je vhodné použít v případech, kdy 

celkový obsah sirných sloučenin a rušivých látek nepřesahuje 5 % z celkového obsahu SO2. 

Analyt a další látky s redukčními účinky přítomné ve vzorkovaném plynu reagují 

s elektrolyticky generovaným činidlem, kterým může být jod nebo brom. Mez detekce 
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vyjádřená hmotnostní koncentrací SO2 je při coulometrickém stanovení 26,0 μg m-3. 

Výhodou je jednoduchost ovládání, nevýhodou je pak rušení a ovlivnění analýzy dalšími 

látkami ve vzorcích. 87, 88 

Fluorescenční metoda se využívá pro kontinuální stanovení SO2. Tato metoda 

využívá absorpce ultrafialového záření molekulami SO2. Pro analýzu SO2 se využívá rozsah 

vlnových délek 193 - 239 nm. Rozsah stanovení je 2,6 mg m-3 až 13,0 g m-3. Výhodou je, že 

nedochází k reakci dalších látek obsažených ve vzorku, protože tato metoda je při dodržení 

rozsahu vlnových délek velmi specifická. Je zakotvena v normě ČSN EN 14212 Kvalita 

ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí 89. 

Výhodou je vysoká citlivost měření, nevýhodami může být vyšší cena na pořízení přístroje 

a rušení analýzy aromatickými uhlovodíky, pokud jsou přítomny ve vzorku. 

Dále se kromě uvedených metod stanovení používají moderní FTIR (Fourier 

Transform Infra-Red) a NDIR (Non-Dispersive Infra-Red) spektrometry pro rychlé in-situ 

stanovení. Rozsah těchto analyzátorů je většinou od 1 ppm (2,82 mg m-3) do několika obj. %. 

Použití FTIR je zakotveno v normě US EPA Method 320 Measurement of vapor phase 

organic and inorganic emissions by extractive Fourier transform infrared (FTIR) 

spectroscopy. Výhodou těchto přístrojů je rychlost stanovení, nízká pořizovací cena 

přístrojového vybavení, nevýhodou může být rušení měření některými dalšími látkami podle 

konstrukce přístroje. 90 

Výzkum v rámci disertační práce bude prováděn pomocí dvou stanovení SO2, protože 

vychází z projektu Studentské grantové soutěže - Sledování možnosti výskytu oxidu siřičitého 

jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na aktivních ostravských odvalech. 

Stanovení SO2 bude probíhat titračně na indikátor thorin (dle ČSN EN 14791 Stacionární 

zdroje emisí - Stanovení oxidu siřičitého - Referenční metoda 4) a methylsulfonazo III (dle 

ČSN 83 4711-5 Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového 

obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidu sírového 

a kyseliny sírové a obsahu oxidu siřičitého 5). Tyto metody jsou nenáročné na přístrojové 

vybavení, ale jsou velmi přesné a používají se jako referenční metody. 

3.2 Oxid uhličitý 

Oxid uhličitý (CO2) se přirozeně vyskytuje v atmosféře jako součást uhlíkového 

cyklu. Emise CO2 mohou pocházet z různých antropogenních i přírodních zdrojů. 

Antropogenní emise i koncentrace CO2 se dlouhodobě zvyšují už od dob průmyslové 

revoluce. Je emitován všude tam, kde dochází ke spalovacím procesům uhlíkatých fosilních 

paliv, například zemního plynu, uhlí, koksu ale i paliv biologického původu jako je biomasa, 

dřevo, bionafta a bioplyn. 91-92 

Jedná se o bezbarvý, nehořlavý, nereaktivní plyn bez zápachu 93. V atmosféře se 

CO2 vyskytuje přirozeně. V říjnu roku 2016 byl jeho průměrný obsah v atmosféře 0,041 03 % 

94. Základní fyzikální a chemické vlastnosti CO2 jsou uvedeny v následující tabulce 5. 
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Tabulka 5: Základní vlastnosti CO2 63 

Molární hmotnost (Mr) 44,010 g mol-1 

Teplota tání (tt) -56,6 °C 

Hustota (ρ) 

plyn (g) 0,001 976 8 g cm-3 

kapalina (l) 1,101 g cm-3 

Pevná látka (s) 1,560 g cm-3 

Rozpustnost (Vvaq) 

(100 g H2O) 

0 °C 171,3 cm3 

20 °C 87,8 cm3 

60 °C 35,9 cm3 

Rozpustnost v rozpouštědlech  alkoholy, ketony, uhlovodíky, estery 

Kapalný nebo pevný CO2 je využíván v potravinářském průmyslu jako chladivo při 

přepravě mražených výrobků, pro výrobu perlivých nápojů nebo se používá jako 

rozpouštědlo pro extrakci organických látek (extrakce kofeinu z kávy). V průmyslu se 

využívá jako ochranná atmosféra, při svařování kovů namísto vzácných plynů, které jsou 

finančně nákladné. Využívá se pro výrobu hasicích přístrojů, které jsou naplněny kapalným 

CO2. Zvláštním případem je použití v pěstitelství, kdy je na několik hodin uměle zvyšována 

koncentrace CO2 v ovzduší skleníků. Výsledkem je rychlejší růst, vyšší výnosnost rostlin 

a vyhubení některých škůdců. Další využití je při těžbě ropy, CO2 je vtlačován do vrtu pro 

zvýšení tlaku a částečně se v surové ropě rozpouští, čímž snižuje její viskozitu. 94, 95  

3.2.1 Zdroje CO2  

Oxid uhličitý je produkován všude, kde dochází ke spalování paliv s obsahem 

uhlíku nebo činnosti živých organismů. Emisní limity pro CO2 nejsou v legislativě 

stanoveny, ale je určen ohlašovací práh 100 000 000 kg rok-1 92. Zdroje emisí CO2 lze rozdělit 

podle zdroje na antropogenní a přirozené.  

Přirozené zdroje emisí CO2 je v největším objemu vulkanická činnost, následují 

požáry a dýchání rostlin i živočichů. K přirozené přeměně CO2 zpět na organickou hmotu 

využívají autotrofní organismy fotosyntézu. Přirozená produkce a fotosyntéza působí 

protichůdně a jsou víceméně ve vyváženém stavu. Přirozená koncentrace CO2 v atmosféře 

kolísá v závislosti na nadmořské výšce, relativní vlhkosti vzduchu, vegetační sezóně 

a na místních podmínkách. Kolísání v průběhu kalendářního roku souvisí s vrcholem nebo 

útlumem rostlinné produkce na severní polokouli, která je mnohem výraznější než na jižní 

polokouli. Od května do října koncentrace CO2 v ovzduší klesají vlivem fixace rostlin do své 

biomasy a od října do května koncentrace stoupá z důvodu odumírání a následné 

dekompozice rostlinných těl. 94, 96 
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Antropogenní zdroje zásadním způsobem ovlivňují uhlíkovou bilanci 

v atmosféře. Největší význam pro vypouštění emisí CO2 má spalování uhlíkatých fosilních 

paliv (uhlí, ropa, zemní plyn), ostatní zdroje nejsou tak významné a ve srovnání se 

spalováním jsou zanedbatelné. Dalším zdrojem emisí jsou průmysl a také spalování 

tzv. „biopaliv“ (biomasa, dřevo, bioplyn), které rovněž uvolňují CO2. Mezi největší 

producenty CO2 patří tato průmyslová odvětví: 93 

 energetika, 

 výroba koksu, 

 ropné rafinerie, 

 metalurgie, 

 výroba cementu, 

 sklárny, 

 doprava. 

3.2.2 Účinky na životní prostředí, zdravotní rizika 

Oxid uhličitý je společně s CH4 a vodní párou jedním z hlavních skleníkových 

plynů. Absorbuje infračervené záření dopadající na zemský povrch, které by jinak uniklo 

zpět do vesmírného prostoru a přispívá ke vzniku skleníkového efektu. Výzkumy poukazují, 

že při zvýšené koncentraci na 0,102 % CO2 v atmosféře za běžných podmínek (dostupnost 

živin, teplota, vlhkost, dostatek slunečního svitu), může nastat až 50% zvýšení růstu rostlin. 

Pokusy s výtěžností kulturních plodin (pšenice, rýže, sója) dosahovaly zvýšeného výtěžku 

o 12 - 14 %. 97, 98  

Dále zvýšené koncentrace způsobují fyziologické změny na listech rostlin, 

především snížení počtu průduchů, což dále vede ke zvýšení efektivity při hospodaření 

s vodou a následně k celkovému snížení spotřeby vody. Celková nižší spotřeba vody je 

pozitivní účinek zvýšené koncentrace CO2 v ovzduší, ale nastává i další fyziologická změna, 

snížení obsahu stopových prvků v těle rostlin, která však zatím není vědecky zcela 

vysvětlena. Snížený obsah těchto látek má negativní vliv na následující článek potravního 

řetězce, na býložravce, kteří aby získali stejné množství živin, musí spotřebovávat větší 

množství potravy. 99, 100 

Při vdechnutí vyšších koncentrací než jsou běžné (>0,041 03 %), způsobuje CO2 

kyselou chuť a povlak na sliznicích a v ústech. Způsobuje to jeho rozpouštění ve vodě 

pokrývající sliznice a následný vznik kyseliny uhličité (H2CO3). Oxid uhličitý je nedýchatelný 

a ve vysokých koncentracích může způsobit bezvědomí a při pokračující expozici i smrt. V 

krvi se váže na hemoglobin a vytlačuje tak kyslík, který se následně nedostává do mozku ani 

do ostatních tkání těla. 95 Zdravotní účinky CO2 podle doby expozice jsou uvedeny 

v následující tabulce 6. 
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Tabulka 6: Zdravotní účinky CO2 
101 

Rozsah 

koncentrace CO2 

obj. % 

Doba působení 

min 
Zdravotní účinek na lidský organismus 

0,080 - 0,095 <60 bolesti hlavy, závratě, únava, únava očí 

0,095 - 0,100 120 - 480 mírné zhoršení kognitivních funkcí 

0,100 - 0,140 <60 
úroveň spojená s respiračními onemocněními, 

bolesti hlavy, únava, potíže se soustředěním 

0,140 - 0,300 120 - 480 výrazné zhoršení kognitivních funkcí 

0,300 - 0,700 <60 
silné bolesti hlavy, letargie, závratě, pomalost, 

emocionální podráždění, poruchy spánku 

0,700 - 1,000 <15 ospalost, špatné dýchání až dušení 

1,000 - 7,000 <15 smrt pro citlivé osoby 

7,000 - 15,000 <1 letální koncentrace, ztráta vědomí, smrt 

Průměrná koncentrace CO2 v atmosféře je 0,041 03 % 

Při akutní expozici CO2 vstupuje do těla inhalací a plícemi až do krevního řečiště, 

kde je dále distribuován a narušuje acidobazickou rovnováhu celého organismu, která vede 

k acidóze (porucha rovnováhy mezi kyselými a zásaditými látkami obsaženými 

v organismu) a může vést až k poruchám centrálního nervového systému. Acidóza je 

způsobena nadbytkem CO2 v krvi. Za normálních fyziologických podmínek je vyšší 

koncentrace CO2 v krvi než v plicích. Zvýšení obsahu CO2 v inhalovaném vzduch a následné 

reakci s vodou se v krvi tvoří H2CO3, která pak poskytuje vodíkový kation (H+). Tím vzniká 

přebytek vodíkových iontů, čímž se vytváří kyselé prostředí. Respirační acidóza nastává při 

pH <7,35, dochází k narušení rovnováhy elektrolytů, snižuje se obsah chloru, draslíku 

a vápníku a zvyšuje se obsah sodíku. Při akutní expozici se plíce snaží získat kyslík nutný 

k přežití a zároveň odstranit přebytečný CO2 zrychleným a krátkým dýcháním. 102 

Dlouhodobá expozice způsobuje zvýšenou činnost ledvin, které se snaží 

vyrovnávat pH krve nadměrnou produkcí a zadržováním hydrogenuhličitanu (HCO3
-) pro 

korekci acidózy. Pokud schopnost ledvin neutralizovat protékající krev pomocí HCO3
- již 

nedostačuje na udržení rovnováhy, což může trvat 6 hodin až několik dní, s pokračující 

vysokou hladiny CO2 v krvi, nastává celková metabolická acidóza a ledviny přestanou 

produkovat  HCO3
-. Následuje poslední stupeň metabolické reakce, tělo využívá kosti pro 

regulaci hladiny H+ v krvi. Většina kladných iontů (Na+, K+ ,Ca2+), se vymění za H+. Pokud 

chronické období acidózy pokračuje, nastává postupný rozpad kostí z důvodu nedostatku 

vápníku. 101 

3.2.3 Dynamika CO2 

Oxid uhličitý je běžnou součástí zemské atmosféry, jeho koncentrace v atmosféře 

kolísá v závislosti na místních podmínkách, nadmořské výšce a relativní vlhkosti vzduchu. 
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Problematika CO2 je založena na absorpci infračervené záření dopadajícího na zemský 

povrch, které by jinak uniklo do vesmírného prostoru, a přispívá tak ke vzniku skleníkového 

efektu. Někdy je CO2 označován jako jediná příčina vzniku tohoto jevu, to však není přesné, 

protože k jeho vzniku přispívají i jiné látky jako například CH4 nebo vodní pára. 90, 91 

Oxid uhličitý se dostává do atmosféry spalováním uhlíkatých paliv, dýcháním 

živých organismů, rozkladem organické hmoty, je konečným stupněm oxidace uhlíku 

a výsledkem hoření uhlíkatých materiálů za dostatečného přístupu kyslíku. Vzniklý CO2 je 

v atmosféře poměrně stabilní a je přímo asimilován z atmosféry autotrofními organismy 

procesem zvaným fotosyntéza. Ta probíhá za katalytického působení chlorofylu a energie 

dodávané slunečním svitem ve formě světelných kvant, produktem jsou monosacharidy 

a kyslík podle následující rovnice 10: 103 

 6 CO2 + 6 H2O 
hν
→ C6H12O6 + 6 O2 (10) 

Dále probíhá odstranění CO2 z atmosféry pomocí vlhkosti a srážek v atmosféře, 

z důvodu dobré rozpustnosti CO2 za vzniku hydrogenuhličitanového aniontu, který se dále 

účastní dalších reakcí (rovnice 11) nebo kyseliny uhličité (rovnice 12), tyto reakce jsou vratné 

a probíhají oběma směry, největší množství se vyměňuje mezi atmosférou a oceány: 104 

 CO2(g) + CO3
2− + H2O (l) ↔  2 HCO3

− (11) 

 CO2(g) + H2O (l) ↔  H2CO3 (12) 

Rozpouštění může probíhat i na souši, v atmosféře se CO2 rozpustí v dešťové vodě, 

podle rovnice 12. Vzniklá kyselina rozpouští křemičitany (CaSiO3, wollastonit) za vzniku 

kyseliny tetrahydrogenkřemičité (H4SiO4), které jsou následně uvolněny a dešťovými 

srážkami splachovány do vodného prostředí podle následující chemické rovnice 13: 104 

 CO2(g) + H2O (l) + CaSiO3(s) ↔  Ca
2+ +  2 HCO3

− + H4SiO4  (13) 

HCO3
- vzniklý reakcí 11 nebo 13, nebo H2CO3 vzniklý reakcí 12 reaguje ve vodném 

prostředí s dostupnými ionty, nejčastěji Ca2+ za vzniku kalcitu (CaCO3) podle rovnice 14 

a rovnice 15: 105 

 H2CO3 + Ca
2+ ↔  CaCO3 + 2 H

+ (14) 

 2 HCO3
− + Ca2+ ↔  CaCO3 + H2CO3 (15) 

Rozpuštěné minerály jsou nejčastěji odváděny do řek, jezer anebo oceánů, kde jsou 

využívány živými organismy, pro tvorbu kostí nebo schránek (Bivalvia, Gastropoda, 

Cephalopoda). 104 

3.2.4 Metody odběrů a stanovení 

Oxid uhličitý není považován za znečišťující látku a z toho důvodu není nikde 

stanoven jeho limitní obsah v odpadních plynech ze stacionárních nebo mobilních zdrojů 

znečišťování. Obsah CO2 ve vzorku plynu výrazně ovlivňuje hustotu plynu. Pro stanovení 
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CO2 při použití izokinetického odběru (vzorek je odebírán stejnou rychlostí jakou proudí 

plynné emise ze zdroje) je nezbytné správné nastavení průtoku pro dosažení přesného 

vzorkování plynu. 80 

Pokud neprobíhá analýza plynu in-situ je nutné pro odběr vzorků využít takzvanou 

plynovou myš. Jedná se o speciální skleněnou vzorkovnici, přes kterou prochází vzorkovaný 

plyn, který je poháněn pomocí čerpadla. Vzorkovnice je na obou stranách opatřena 

vzduchotěsnými ventily, které zamezí znehodnocení vzorku plynu při styku s okolním 

prostředím nebo lze pro odběry vzorků plynů využít různé plynové vaky z inertního 

materiálu. 85 

Pro stanovení CO2 v odpadním plynu ze stacionárních zdrojů lze využít Orsatova 

přístroje. Tato metodika je zakotvena ve směrnici US EPA Method 3B - Gas Analysis for 

the Determination of Emission Rate Correction Factor or Excess Air 106. Stanovení pomocí 

Orsatova přístroje je dnes již považováno za zastaralé, protože při volumetrické analýze 

nejsou používány žádné kalibrační plyny, část plynů se nemusí dokonale absorbovat 

a měření je také zatíženo sugestivní chybou stanovení. Výhodou této metody jsou nízké 

finanční náklady na odběrové zařízení. 107 

Další možností pro stanovení CO2, je použití metody plynové chromatografie 

s tepelně vodivostním detektorem (GC-TCD, Gas Chromatograph with Thermal 

Conductivity Detector) dle US EPA Method 3C - Determination of carbon dioxide, methane, 

nitrogen, and oxygen from stationary sources 108. Mez detekce při použití této metody je 

přibližně 0,000 25 %.  

Stanovení CO2 pomocí plynové chromatografie uvádí také norma ISO 6974-6 

Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography 

- Part 6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C1 to C8 

hydrocarbons using three capillary columns 109, která se zabývá stanovením obsahu vodíku, 

hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a C1 až C8 uhlovodíků ve vzorcích zemního plynu 

pomocí dvou plynových chromatografů se třemi různými kapilárními kolonami. Tato 

metoda je podle normy použitelná pouze pro plyny s obsahem CO2 v rozmezí 0,001 - 10,000 

% obj. Výhodou tohoto stanovení je přesnost a vysoká selektivita stanovení, nevýhodou jsou 

vysoké finanční náklady na přístrojové vybavení a složitost obsluhy přístroje. 

Nejčastější a nejdostupnější metodou pro stanovení CO2 je beze sporu 

infračervená absorpční spektrometrie, která může využívat Fourierovu transformaci. 

Běžně dostupné NDIR (Non-Dispersive Infra-Red) analyzátory dosahují meze detekce 

1,94 mg m-3. Hlavními částmi NDIR analyzátoru jsou: lampa, vzorkovací komory nebo 

světelná trubice, světelný filtr, fotonásobič a infračervené čidlo. Infračervené záření prochází 

skrz komoru, ve které je obsažen vzorek plynu, k detektoru. Současně je zde umístěna 

referenční komora obsahující referenční plyn. Vzorek v komoře způsobuje absorpci určitých 

vlnových délek podle Lambert-Beerova zákona a míra zeslabení těchto vlnových délek se 

měří pomocí detektoru. Před detektorem je umístěn optický filtr, který propouští pouze 

danou vlnovou délku. Ve většině případů nemají ostatní látky obsažené ve vzorku plynu vliv 
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na citlivost měření. V nízkých koncentracích CO2 ovlivňuje měření přítomná vodní pára. 

Výhodou této metody je jednoduchost, rychlost a nízké finanční náklady na přístrojové 

vybavení. Nevýhodou může být rušení měření některými dalšími látkami podle konstrukce 

přístroje. 110 

Ke stanovení lze využít také polovodičové a termochemické analyzátory, které 

využívají nepřímého měření a srovnávají tepelnou vodivost se standardním plynem. Dále lze 

použít fotoionizační detektory, pracující na principu měření elektrického náboje vzniklého 

při ionizaci měřeného plynu. Polovodičové, termochemické a fotoionizační detektory se pro 

stanovení CO2 dnes téměř nepoužívají, protože ve srovnání s moderními NDIR analyzátory 

jsou drahé a nespolehlivé. 111 

Stanovení CO2 v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů není dosud zakotveno 

v žádné evropské technické normě. 80 Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) vydala 

v roce 2001 normu ISO 12039 Stationary source emissions - Determination of carbon 

monoxide, carbon dioxide and oxygen - Performance characteristics and calibration of 

automated measuring systems 112, určenou pro kalibraci přístrojů analyzující CO, CO2 a O2. 

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v USA uvádí ve sbírce 

normovaných metod Code of Federal Regulations 113 tři normované metody pro stanovení 

CO2: 

 Method 3A - Determination of oxygen and carbon dioxide concentrations in emissions 

from stationary sources (Instrumental analyzer procedure) 114 uvádí požadavky a postup 

pro stanovení O2 a CO2 ze stacionárních zdrojů emisí pomocí různých instrumentálních 

analyzátorů pracujících na principu NDIR, IR nebo fluorescenci, přičemž mez detekce 

je určena konstrukcí přístroje a rozsah stanovení musí být na přístroji na nastaven od 

0 do 20 % obj. 

 Method 3B - Gas analysis for the determination of emission rate correction factor 

or excess air popisuje manuální stanovení O2, CO, CO2 ve spalinách z fosilních paliv 

pomocí Orsatova přístroje. 106 Tato metoda je použitelná pro stanovení koncentrace O2, 

CO a CO2 v emisích ze spalování fosilních paliv nebo dřeva, při spalování 

s nadstechiometrickým  množstvím vzduchu, kde jsou přítomny jiné sloučeniny 

(např. N2) v koncentracích dostatečných, aby mohly ovlivnit výsledky při použití jiných 

metod. Mez detekce metody závisí na konkrétním plynu, pro O2 a CO2 je při použití 

Orsatova přístroje 0,2 % obj. 

 Method 3C - Determination of carbon dioxide, methane, nitrogen, and oxygen from 

stationary sources 108 určuje manuální stanovení O2, CO2, CH4, N2 ve vzorcích 

skládkového plynu ze skládek komunálních odpadů nebo jiných zdrojů za použití 

metody GC-TCD s mobilní fází heliem. Rozsah této metody závisí na koncentraci 

vzorků, obvykle se pohybuje v rozmezí od 0,001 % obj. do několika % obj. podle 

konstrukce chromatografu. 

Pro stanovení koncentrace CO2 v emisích vycházejících z termicky aktivních 

odvalů Ema a Heřmanice, byla vybrána metoda infračervené absorpční spektrometrie. 
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Analýza emisí bude prováděna pomocí přístroje pracujícího na principu NDIR podle 

normované metody US EPA 3A - Determination of oxygen and carbon dioxide 

concentrations in emissions from stationary sources (Instrumental analyzer procedure). 114 

Tato metoda je velmi přesná, rychlá a dostupná.  

3.3 Methan 

Methan (CH4) stejně jako CO2 absorbuje infračervené záření a přispívá ke vzniku 

skleníkového efektu, a proto je zařazen mezi nejvýznamnější skleníkové plyny. Je 

odhadováno, že účinnost absorpce záření je pro CH4 až 23× účinnější 115 než pro CO2, ale 

na rozdíl od něj zůstává v atmosféře relativně krátkou dobu (přibližně 10 - 15 let). Protože 

je ale téměř nerozpustný ve vodě, setrvává v ovzduší i za působení srážkové činnosti.  

Methan je plyn, který je za normálních podmínek bezbarvý a bez zápachu. Jedná se 

o velmi hořlavou látku, ve směsi se vzduchem je v rozsahu koncentrací 5 - 15 % obj. 

výbušný. 115 Základní fyzikální a chemické vlastnosti CH4 jsou uvedeny v následující 

tabulce 7. 

Tabulka 7: Základní vlastnosti CH4 63 

Molární hmotnost (Mr) 16,043 g mol-1 

Teplota tání (tt) -182,48 °C 

Teplota varu (tv) -161,49 °C 

Hustota (ρ) 
plyn (g) 0,000 716 8 g cm-3 

kapalina (l) 0,466 g cm-3 

Rozpustnost (mvaq) 

(100 g H2O) 

0 °C 0,055 63 g 

20 °C 0,033 08 g 

100 °C 0,017 00 g 

Rozpustnost v rozpouštědlech 
diethylether (C2H5)2O, ethanol (C2H6O), 

tetrachlormethan (CCl4), kyselina sírová (H2SO4) 

Produkce CH4 může být způsobena přírodními zdroji, například mokřady, ale 

i lidskou činností, jako jsou emise z těžby, skládkování, úniky z potrubí zemního plynu 

a chov hospodářských zvířat. 115 Emisní limity pro CH4 nejsou v legislativě stanoveny, je 

určen pouze ohlašovací práh 100 000 kg rok-1 116. Methan se vyskytuje v atmosféře přirozeně. 

V srpnu roku 2016 byl jeho průměrný obsah 1,298 mg m-3. 117 Je také přirozenou součástí 

zemního plynu, který se využívá jako palivo v domácnostech i průmyslu. Dále se používá 

v chemickém průmyslu jako syntézní plyn při výrobě širokého spektra organických látek 

(chlormethan, ethyn, formaldehyd, nitromethan). 118 
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3.3.1 Zdroje CH4  

Hlavním zdrojem emisí jsou biologické pochody probíhající bez přístupu kyslíku. 

Výsledným produktem redukce organických látek je CH4. Odhady tvrdí, 119 že 80 % 

vznikajícího CH4 je biologického původu. Přirozeně vyskytující se CH4 je produkován 

především procesem methanogeneze, což je forma anaerobního dýchání, kterou využívají 

organismy obývající anaerobní prostředí (půdy, skládky). V tomto vícestupňovém procesu 

je využíván mikroorganismy (Methanococcus, Methanobacterium) jako zdroj energie. 

Proces je katalyzován enzymem methyl-koenzymem M reduktasou (Mcr) nebo koenzymem 

F420 reduktasou, které jsou zodpovědné za finální krok methanogeneze. Dalším 

významným zdrojem CH4 jsou přežvýkavci a termiti. Mezi nejvýznamnější přirozené 

zdroje CH4 lze zařadit: 120 

 mokřady, 

 výměna plynů mezi atmosférou a oceány, 

 termiti, 

 rozkladači odumřelé organické hmoty. 

Odhaduje se, že 40 - 60 % celkových emisí CH4 je produkováno nebo přímo 

pochází z lidské činnosti. 120 Methan je produkován především ze zemědělství, nakládání 

s odpady, z těžebního průmyslu a následných procesů. Mezi hlavní antropogenní zdroje 

lze zařadit: 93, 121 

 velkochovy hospodářských zvířat (produkce CH4 jako součást trávení), 

 těžba a zpracování fosilních paliv (zpracování a přeprava zemního plynu),  

 skládkování odpadů (produkce bioplynu),  

 pěstování rýže (rýžová pole jsou ideální pro růst methanogenních bakterií), 

 chemický průmysl (výroba a zpracování organických látek), 

 koksárenství (CH4 je součástí koksárenského plynu), 

 čištění odpadních vod (anaerobní stabilizace kalu). 

Úniky zemního plynu z důvodů netěsností z různých plynárenských zařízení nebo 

rozvodných sítí jsou v evropských zemích <1 % z celkového zpracovaného a přepraveného 

množství zemního plynu, a z tohoto důvodu se na celkových emisích CH4 podílejí jen 

nepatrně. 78 Produkce CH4 je v členských zemích EU regulovaná mezinárodní smlouvou 

k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách, Kyotským protokolem. V České 

republice dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější producenty emisí CH4 skládky 

komunálních odpadů. 122 

3.3.2 Účinky na životní prostředí, zdravotní rizika 

Protože je CH4 špatně rozpustný ve vodě, je jeho působením ovlivněno pouze 

ovzduší, další složky životního prostředí nejsou CH4 přímo ovlivněny. Dlouhodobě se 

diskutuje sekundární ovlivnění klimatu skleníkovým efektem. I když není CH4 produkován 
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v takovém množství jako CO2, je účinnost absorpce slunečního záření pro CH4 výrazně 

účinnější, proto je zařazen mezi důležité skleníkové plyny. Dalším negativním efektem je 

poškození ozonové vrstvy, i když jsou za látky poškozující ozonovou vrstvu Země 

označovány v první řadě chlorované organické sloučeniny. Ukazuje se, že na rozkladu ozonu 

se podílí i CH4. Ten je za normálních podmínek lehčí než vzduch a jeho transport v atmosféře 

je možný bez omezení. 123 

Methan nezpůsobuje přímé toxické působení na člověka, vysoké koncentrace (>50 %) 

CH4 způsobují okamžité udušení, v důsledku vytlačení kyslíku z krve, kyslík se následně 

nedostává do mozku ani ostatních tkání těla. Udušení hrozí v místech s vysokou koncentrací 

CH4, jako jsou fermentory bioplynových stanic nebo úniky způsobené netěsností zařízení na 

přepravu nebo úpravu zemního plynu. 124 

3.3.3 Dynamika CH4 

Methan v atmosféře prochází řadou chemických a biologických procesů, tyto 

procesy odstraňují CH4 rozkladem na méně škodlivé produkty. Nejvýznamnější procesy 

odstranění nebo rozkladu atmosférického CH4 jsou troposférická oxidace, stratosférická 

oxidace a absorpce do půd. 

Troposférická oxidace je převažující mechanismus odstraňování CH4 ze zemské 

atmosféry, oxidace probíhá v troposféře pomocí hydroxylového radikálu (·OH). Tento 

radikál se účastní mnoha reakcí v atmosféře a způsobuje rozklad některých uhlovodíků 

včetně CH4 až na vodu a CO2. Množství CH4, které bude rozloženo, závisí na počáteční 

rychlosti reakce, která je přímo úměrná koncentraci obou reaktantů v ovzduší. Pokud 

proběhne reakce CH4 a ·OH, jsou obě látky z atmosféry odstraněny a snižuje se jejich 

koncentrace s následným zpomalením rozkladu CH4. Pokud koncentrace CH4 v atmosféře 

stále narůstá, spotřebovávají se všechny ·OH a rozklad CH4 se může úplně zastavit. 

Hydroxylový radikál (·OH) je schopen reagovat i s dalšími látkami v atmosféře. Při zvýšené 

koncentraci CO probíhá reakce s ·OH snáze než v případě CH4 a tato reakce může způsobit 

významné snížení koncentrace ·OH, a tak zpomalit rychlost odstraňování CH4. První krok 

oxidace CH4 popisuje rovnice 16: 125 

 CH4 + ∙ OH →∙ CH3 +  H2O (16) 

Po reakci s ·OH vzniká radikál ·CH3, který dále reaguje se vzdušným kyslíkem 

podle rovnice 17: 126 

 ∙ CH3 + O2 →∙ CH3O2 (17) 

Pokud je v ovzduší i dostatečná koncentrace NO například při smogové situaci nebo 

průmyslovém znečištění ovzduší, bude probíhat reakce ·CH3O2 přednostně s NO podle 

rovnice 18: 126 

 ∙ CH3O2 +  NO →∙ CH3O + NO2 (18) 
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Pokud je v troposféře koncentrace NO tak nízká, že reakce podle rovnice 18 nemůže 

probíhat, například v odlehlých částech světa bez průmyslového znečištění, probíhá reakce 

·CH3O2 s radikály ·HO2, které jsou velmi reaktivní a jsou v atmosféře přítomny, podle 

rovnice 19: 127 

 ∙ CH3O2 + ∙ HO2 → CH3OOH + O2 (19) 

Vzniklý CH3OOH je rozpustný ve vodě a je splachován z atmosféry srážkovou 

činností. Radikál ·CH3O vzniklý reakcí 18 může být také oxidován vzdušným kyslíkem 

(rovnice 20): 127 

 ∙ CH3O + O2 → HCHO + ∙ OH2 (20) 

Vzniká ve vodě rozpustný formaldehyd (HCHO), který je z atmosféry splachován 

srážkami, nebo je rozkládán pomocí slunečního záření na finální produkty podle rovnice 21: 127 

 HCHO 
hν
→  CO + H2 (21) 

Přibližně 7 % CH4 přechází z troposféry do stratosféry, kde prochází rozkladem 

pomocí stratosférické oxidace. Reakce v nižších vrstvách stratosféry probíhají stejným 

způsobem jako v případě troposférické oxidace. Methan je zde rozkládán stejným 

mechanismem na CO a H2 (rovnice 16 - 21). 126 Ve svrchních vrstvách stratosféry může 

probíhat rozklad CH4 reakcí s radikály chloru nebo kyslíku namísto ·OH. Atomy chloru jsou 

produkovány rozkladem chlor-fluorovaných uhlovodíků a dalších příbuzných sloučenin za 

vysoké intenzity ultrafialového záření nacházejícího se ve svrchních vrstvách stratosféry. 

Atomy kyslíku vznikají rozkladem O3 za přítomnosti ultrafialového záření a následně brání 

škodlivému ultrafialové záření dopadat na zemský povrch. Při reakci chloru nebo kyslíku 

s CH4, iniciují stejné řetězové reakce, které se vyskytují v troposféře, což má za následek 

celkovou oxidaci CH4 a odstranění z atmosféry. 127 

Přibližně 3·107 t CH4 ročně je z atmosféry odstraňováno absorpcí do půd. 

V půdách jsou obsaženy populace methanotrofních bakterií (Methylococcaceae, 

Verrucomicrobiae, Methylocystaceae), které oxidují CH4, tyto bakterie spotřebovávají CH4 

nejlépe v nízkých koncentracích <8,5 mg m-3. Methanotrofní bakterie preferují horské, 

zejména lesní půdy. Tyto bakterie odpovědné za oxidační procesy zůstávají do značné míry 

neznámé, bylo zjištěno pouze, že vysoké expozice NH3 a jeho sloučenin vedou ke snížení 

počtu methanotrofních bakterií s následným snížením rychlosti oxidace CH4. Používání 

průmyslových hnojiv s obsahem NH3 tedy výrazně snižuje rychlost odstranění CH4. 
126 

3.3.4 Metody odběrů a stanovení 

Methan je považován stejně jako CO2 za skleníkový plyn významně přispívající ke 

vzniku skleníkového efektu, přesto není nikde stanoven jeho limitní obsah v odpadních 

plynech ze stacionárních nebo mobilních zdrojů znečišťování. 80 Pokud neprobíhá analýza 

plynu in-situ je nutné pro odběr vzorků použít takzvanou plynovou myš. Stejně jako pro 
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odběr vzorků CO2. Dále se pro odběry vzorků plynů využívají různé plynové vaky 

z inertního materiálu. Pro stanovení CH4 v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů nebyla 

dosud zpracována evropská technická norma. 85 

Podobně jako u CO2 se pro stanovení CH4 používá metoda plynové 

chromatografie s tepelně vodivostním detektorem (GC-TCD, Gas Chromatograph 

with Thermal Conductivity Detector). Mez detekce při použití této metody je pro CH4 

přibližně 0,000 30 %. Tato metoda je zakotvena v normě ČSN EN ISO 25139 - Stacionární 

zdroje emisí - Manuální metoda stanovení methanu pomocí plynové chromatografie. 128 Pro 

odběr vzorků s následnou analýzou pomocí plynové chromatografie se využívá plynová 

myš a odběr se provádí stejným způsobem jako u CO2 pomocí čerpadla s přesným průtokem. 
80 Výhodou tohoto stanovení je přesnost a vysoká selektivita stanovení, nevýhodou jsou 

vysoké finanční náklady na přístrojové vybavení a složitost obsluhy přístroje. 

Pro rychlé in-situ stanovení CH4 se převážně využívá metoda infračervené 

absorpční spektrometrie. Pro stanovení odpadního plynu ze stacionárních zdrojů lze použít 

velké množství komerčně vyráběných detektorů nebo analyzátorů, které většinou pracují 

na principu NDIR nebo FTIR. Tyto přístroje mají nejnižší hranici měřícího rozsahu 

v objemových procentech 0,005 % podle konstrukce přístroje. Analýza pomocí této metody 

není součástí žádné evropské normy. 80 Tyto přístroje jsou kalibrovány podle normy ČSN EN 

ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality. 129 Výhodou těchto přístrojů je 

jednoduchost, rychlost a nízké finanční náklady na přístrojové vybavení. Nevýhodou může 

být rušení měření některými dalšími přítomnými látkami, podle konstrukce přístroje. 110 

Ke stanovení CH4, ale i dalších hořlavých plynů (CO, H2), lze využít také 

polovodičové analyzátory, které využívají nepřímého měření a srovnávají tepelnou vodivost 

se standardním plynem. Jsou založeny na reakci plynných složek a následné změně teploty. 

Uvolněné teplo zvyšuje teplotu odporového článku, která je následně měřena. Polovodičové 

analyzátory jsou ve srovnání s NDIR a FTIR analyzátory finančně nákladnější, ale měří 

hořlavé plyny přesněji. 111 

Pro stanovení CH4 uvádí mezinárodní organizace pro normalizaci normu  

ISO 6974-6 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas 

chromatography - Part 6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon 

dioxide and C1 to C8 hydrocarbons using three capillary columns 109, která se zabývá 

stanovením obsahu vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a C1 až C8 uhlovodíků 

ve vzorcích zemního plynu pomocí plynové chromatografie se třemi kapilárními kolonami. 

Tato metoda je podle normy použitelná pouze pro plyny s obsahem CH4 v rozmezí  

40 - 100 % obj. (bioplyn, zemní plyn), přičemž tento rozsah nepředstavuje limit detekce, 

ale mez ve které je dosažena dostatečná přesnost metody, pro účely této normy. Výhodou 

tohoto stanovení je přesnost a vysoká selektivita stanovení, nevýhodou je složitost obsluhy 

přístroje a vysoké finanční náklady na přístrojové vybavení a kalibrační plyny. Protože 

koncentrace CH4 v emisích vycházejících z termicky aktivních odvalů Ema a Heřmanice 
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jsou mnohem nižší (<2 % obj.), není tato metoda vhodná pro účely výzkumu v rámci 

disertační práce.  

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v USA uvádí ve sbírce normovaných 

metod Code of Federal Regulations 113 dvě normované metody pro stanovení CH4: 

 Method 3C - Determination of carbon dioxide, methane, nitrogen, and oxygen from 

stationary sources 108 určuje manuální stanovení CO2, CH4, N2 a O2 ve vzorcích 

skládkového plynu ze skládek komunálních odpadů nebo jiných zdrojů za použití 

metody GC-TCD s použitím mobilní fáze helia. Rozsah této metody je závislý 

na koncentraci vzorků, obvykle se pohybuje v rozmezí od 0,001 % obj. 

do několika % obj. podle konstrukce chromatografu.   

 Method 320 - Pro stanovení látek, které jsou aktivní v infračerveném spektru, jako 

jsou organické a anorganické plyny a páry lze použít metodu FTIR uvedenou 

v Method 320 Measurement of vapor phase organic and inorganic emissions by 

extractive Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. 90 Tato metoda popisuje 

odběr vzorků a analytické postupy pro měření emisí infračervenou spektrometrií 

s využitím Fourierovy transformace. Rozsah stanovení a mez detekce závisí na 

konfiguraci přístroje.  

Pro stanovení koncentrace CH4 v plynných emisích z termicky aktivních odvalů 

Ema a Heřmanice bude použit polovodičový analyzátor, který je velmi přesný, rychlý 

a dostupný.  

3.4 Propan 

Propan (C3H8) je za standardních podmínek bezbarvý, hořlavý plyn bez zápachu, 

těžší než vzduch. C3H8 je špatně rozpustný ve vodě, ale je snadno zkapalnitelný a udržitelný 

v kapalném stavu. V koncentracích 2,1 - 9,5 % obj. tvoří se vzduchem výbušnou směs. 

Největší množství C3H8 je využíváno jako palivo, protože je součástí topné směsi propan-

butan nebo LPG (Liquefied petroleum gases). 63 C3H8 se řadí mezi nemethanové těkavé 

organické sloučeniny (NMVOC - Non-methane volatile organic compounds), jedná se 

o sloučeniny uhlíku s výjimkou CH4 a anorganických sloučenin (karbidy, CO, CO2, CO3
2-).  

Za NMVOC jsou označeny takové organické látky, jejichž tlak nasycených par je 

vyšší než 133,3 Pa při standardních stavových podmínkách s výjimkou CH4, tato hodnota 

souvisí s teplotou varu sloučeniny, která musí být <150,00 °C. Mezi NMVOC lze dále 

zařadit většinu organických sloučenin: aldehydy, alkany, alkoholy, aromáty, ketony 

a halogenované organické látky. NMVOC uvolněné do životního prostředí kontaminují 

především ovzduší, v troposféře způsobují vznik fotochemického smogu a ve stratosféře se 

podílejí na rozkladu ozonové vrstvy. 130 Základní fyzikální a chemické vlastnosti C3H8 jsou 

uvedeny v následující tabulce 8. 
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Tabulka 8: Základní vlastnosti C3H8 63 

Molární hmotnost (Mr) 44,097 g mol-1 

Teplota tání (tt) -189,10 °C 

Teplota varu (tv) -44,50 °C 

Hustota (ρ) 
plyn (g) 0,002 01 g cm-3 

kapalina (l) 0,500 50 g cm-3 

Rozpustnost (Vvaq) 

(100 g H2O) 
25 °C 162,0 cm3 

Tlak nasycených par (p) 

0 °C 638 kPa 

25 °C 955 kPa 

58 °C 2 660 kPa 

Propan je významným palivem, používá se samostatně nebo ve směsi s dalšími 

uhlovodíky k vytápění, svařování, jako teplonosné médium, k pohonu motorových vozidel 

a plavidel. Dále se využívá v chemickém a ropném průmyslu jako vstupní surovina v procesu 

parního krakování pro výrobu základních ropných produktů (ethen, propen, vodík). 131 

3.4.1 Zdroje C3H8 

Propan se přirozeně vyskytuje rozpuštěný v ropě a v menším množství v zemním 

plynu. Vzniká při nedokonalém spalování, pyrolýze, karbonizaci, činností některých organismů 

nebo rozkladu za anaerobních podmínek. Mezi nejvýznamnější přirozené zdroje C3H8 lze 

zařadit. 132, 133 

 přírodní požáry vegetace, 

 anaerobní procesy v mokřadech,  

 produkce některých živých organismů (Escherichia coli). 

Do životního prostředí C3H8 uniká především jako vedlejší produkt z rafinace ropy a ze 

zpracování a přepravy zemního plynu. Nejvýznamnější antropogenní zdroje jsou: 130, 134 

 zpracování paliv, 

 doprava (LPG), 

 průmysl (potravinářský, chemický), 

 skládkování (součást skládkového plynu), 

 zemědělství. 

Propan je obsažen i v karbonizačním plynu, který vzniká při karbonizaci černého 

uhlí, je pravděpodobné, že karbonizace probíhá i v termicky aktivních odvalech, protože 

v emisích vycházejících z odvalu je přítomen i C3H8. 
55 



Aleš Božoň: Studium výskytu vybraných znečišťujících látek na ostravských termicky 

aktivních uhelných odvalech 

2017 40 

3.4.2 Účinky na životní prostředí, zdravotní rizika 

Propan přímo ovlivňuje pouze ovzduší, protože je špatně rozpustný ve vodě, ostatní 

složky životního prostředí nejsou ovlivněny. Je prekurzor O3 a řadí se mezi NMVOC, které 

se významně podílí na tvorbě fotochemického (oxidačního) smogu. Je rovněž schopen za 

působení slunečního záření společně s NOX, vytvářet troposférický O3, který má negativní 

dopad na životní prostředí. Troposférický O3 narušuje produkci lesních ekosystémů, 

listnatých rostlin i zemědělských plodin. Negativní působení souvisí s vysokou oxidační 

schopnosti, která naruší funkci buněčných membrán, tím je poškozena funkce buněk 

a nastává změna fyziologických procesů. Působení fotochemického smogu negativně 

ovlivňuje výnosy zemědělských plodin. Chronické působení O3 snižuje biologickou 

diverzitu v ekosystémech, ve prospěch odolných jedinců. Působení O3 se projevuje 

porušením listů, s bronzovým zbarvením a zelenými žilkami, chlorózou se žlutými nebo 

červenými skvrnami. 130, 132 

Propan nezpůsobuje přímé toxické působení na člověka. Jeho vysoké koncentrace 

(>50 % obj.) způsobují okamžité udušení, v důsledku vytlačení kyslíku z krve, kyslík se 

následně nedostává do mozku ani ostatních tkání těla. Udušení hrozí v místech s vysokou 

koncentrací C3H8 způsobenou úniky propan-butanu nebo LPG vlivem netěsností zařízení na 

přepravu, úpravu nebo distribuci. 135 

Akutní expozice plynného C3H8 v koncentracích <10 % obj. nezpůsobuje znatelné 

podráždění kůže, očí nebo sliznic horních cest dýchacích. Při koncentracích >10 % obj. 

mohou nastat následující příznaky: zrychlené dýchání, potíže s dýcháním, špatná 

koordinace, snížená pozornost, emoční nestabilita, únava, nevolnost, zvracení, slabost. Při 

pokračující expozici nastává vytlačení kyslíku z krve, které způsobuje bezvědomí, křeče 

a případně smrt. 135 

Chronická expozice C3H8 způsobuje vysychání sliznic, kašel, gastrointestinální 

poruchy a funkční změny na srdci. Zaměstnanci procující v plnící stanici na propan-butan, 

byli opakovaně vystaveni maximální koncentraci 0,8 % obj. propan-butanu, vykazovali 

následující příznaky: suchý kašel, sucho v krku, gastrointestinální potíže, funkční změny 

srdce. 78 

3.4.3 Dynamika C3H8 

Propan v atmosféře prochází řadou chemických procesů, tyto procesy rozkládají 

C3H8 na méně škodlivé produkty. Rozklad C3H8 probíhá pouze v troposféře, protože je těžší 

než vzduch, za působení hydroxylového radikálu ·OH. Stejně jako při fotooxidaci CH4, 

pokud proběhne reakce C3H8 a ·OH, jsou obě látky z atmosféry odstraněny, sníží se jejich 

koncentrace a následně se zpomalí celý další rozklad. V případě narůstající koncentrace 

C3H8 v atmosféře, dojde ke spotřebování všech ·OH a rozklad se může úplně zastavit.  

Při zvýšené koncentraci CO nebo NOX probíhá reakce s ·OH snáze než v případě 

C3H8. Reakce s ostatními plynnými látkami v atmosféře může způsobit významné snížení 
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koncentrace ·OH, a tak zpomalit celkovou rychlost odstraňování C3H8. 
132 První krok 

oxidace C3H8 radikálem ·OH popisuje rovnice 22: 133 

 CH3CH2CH3 + ∙ OH → CH3ĊHCH3 +  H2O (22) 

Po reakci s ·OH vzniká radikál CH3ĊHCH3, který velmi rychle reaguje se 

vzdušným kyslíkem podle následující rovnice 23: 135 

 CH3ĊHCH3 + O2 → CH3CH(O2 ∙)CH3 (23) 

Pokud je v ovzduší i dostatečná koncentrace NO například při smogové situaci nebo 

průmyslovém znečištění ovzduší, bude probíhat reakce CH3CH(O2·)CH3 přednostně s NO 

podle rovnice 24: 136 

 CH3CH(O2 ∙)CH3 +  NO → CH3CH(O ∙)CH3 + NO2 (24) 

Radikál CH3CH(O·)CH3 vzniklý reakcí 24 rychle reaguje se vzdušným kyslíkem za 

vzniku acetonu (CH3C(O)CH3) podle rovnice 25:  

 CH3CH(O ∙)CH3 + O2 → CH3C(O)CH3 + ∙ OH2 (25) 

Aceton (CH3C(O)CH3), který vznikl reakcí 25 je z atmosféry dále přirozeně 

odstraňován fotooxidací za působení slunečního záření nebo dalšími radikálovými reakcemi. 137 

3.4.4 Metody odběrů a stanovení 

Propan je prekurzor O3 a řadí se proto mezi NMVOC, které se podílí na tvorbě 

fotochemického (oxidačního) smogu. Pro tuto skupinu látek není zavedena žádná 

normovaná metoda stanovení pro určení koncentrace v odpadních plynech ze stacionárních 

zdrojů. Pro odběr plynu se používají plynové myši nebo vaky z inertního materiálu. 

Pro stanovení C3H8 lze použít manuální a instrumentální metody, které jsou vhodné pro 

stanovení všech NMVOC. Tyto metody spočívají v identifikaci a následném stanovení 

jednotlivých látek v plynných směsích. 138 

Pro stanovení C3H8 se využívá metoda plynové chromatografie s hmotnostním 

spektrometrem (GC-MS Gas Chromatograph - Mass Spectrometry) nebo s více detektory 

(GC-MD Gas Chromatograph - Multi Detector). Rozsah stanovení při použití této metody 

je přibližně 0,5-2 000 mg m-3. Tato metoda je zakotvena v normě ČSN P CEN/TS 13649 

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických 

sloučenin - Sorpční metoda vzorkování s následnou extrakcí rozpouštědlem nebo termickou 

desorpcí. 139 Norma stanovuje postupy odběru vzorku pomocí aktivního uhlí, úpravu vzorku 

a analýzu vzorků těkavých organických látek (VOC). Metoda je určena pro široké spektrum 

látek: alkoholy, estery, ethery, halogenované uhlovodíky, ketony a uhlovodíky.  

Pro odběr vzorků těchto sloučenin se doporučuje použití mnoha různých sorbentů 

s navzájem rozdílnými vlastnostmi, například absorpce aktivním uhlím a následná desorpce 

vhodným rozpouštědlem. Stanovení C3H8 pomocí plynové chromatografie uvádí také norma 
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ISO 6974-6 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas 

chromatography - Part 6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon 

dioxide and C1 to C8 hydrocarbons using three capillary columns 109, která se zabývá 

stanovením obsahu vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a C1 až C8 uhlovodíků 

ve vzorcích zemního plynu pomocí dvou plynových chromatografů se třemi různými 

kapilárními kolonami. Tato metoda je podle normy použitelná pouze pro plyny s obsahem 

C3H8 v rozmezí 0,001-5,000 % obj. Výhodou tohoto stanovení je přesnost a vysoká 

selektivita stanovení, nevýhodou jsou vysoké finanční náklady na přístrojové vybavení 

a složitost obsluhy přístroje. 

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v USA uvádí ve sbírce 

normovaných metod Code of Federal Regulations 113 dvě normované metody pro stanovení 

NMVOC: 

 Method 25 - Determination of total gaseous nonmethane organic emissions as carbon. 140 

Vzorek odpadního plynu je filtrován a zbaven vodní páry pomocí kondenzace a následně 

jímán do plynové myši. Kondenzát je po ukončení odběru zoxidován a všechny látky 

převedeny na CO2. Takto vzniklý CO2 se zredukuje na CH4 a stanoví pomocí 

plamenového ionizačního detektoru (FID). Plynný vzorek je veden do GC-FID, kde se 

ze vzorku oddělí CO, CO2 a CH4. Oddělené NMVOC se nakonec oxidují na CO2, 

zredukují na CH4 a stanoví pomocí FID. Stanovení je rušeno CO2 a vodní parou. Tato 

metoda není vhodná pro stanovení C3H8, protože je určena pro celkový obsah NMVOC. 

 Method 320 - Pro stanovení látek, které jsou aktivní v infračerveném spektru, jako jsou 

organické a anorganické plyny a páry lze použít metodu infračervené spektrometrie 

s využitím Fourierovy transformace uvedené v Method 320 Measurement of vapor phase 

organic and inorganic emissions by extractive Fourier transform infrared (FTIR) 

spectroscopy. 90 Tato metoda popisuje odběr vzorků a analytické postupy pro měření emisí 

infračervenou spektrometrií s využitím Fourierovy transformace. Rozsah stanovení a mez 

detekce závisí na konfiguraci přístroje.  

Pro dlouhodobé sledování koncentrací NMVOC, lze použít komerčně vyráběné 

detektory nebo analyzátory, které pracují na principu polovodiče, NDIR nebo FTIR. Jsou 

vhodné pro rychlé stanovení in-situ. Tyto přístroje mají nejnižší hranici měřícího rozsahu 

0,005 % obj. podle konstrukce přístroje. 141 Analýza pomocí těchto přístrojů není součástí žádné 

evropské normy. Tyto přístroje jsou kalibrovány podle normy ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy 

managementu kvality. 129 Výhodou těchto přístrojů je jednoduchost, rychlost a nízké finanční 

náklady na přístrojové vybavení. Nevýhodou může být rušení měření některými dalšími 

látkami podle konstrukce přístroje. 142 

Pro stanovení koncentrace C3H8 v plynných emisích z termicky aktivních odvalů 

Ema a Heřmanice bude použit polovodičový analyzátor. Tato metoda je velmi přesná, rychlá 

a dostupná. 
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3.5 Vodík 

Vodík (H2) je bezbarvý, hořlavý, netoxický plyn bez zápachu. Je lehčí než vzduch 

a za standardních podmínek je velmi stabilní a špatně rozpustný ve vodě. Vytváří 

dvojatomové molekuly, které obsahují jednoduchou kovalentní σ vazbu. Při zahřátí 

a iniciaci se snadno a bouřlivě slučuje s kyslíkem a halogeny. H2 tvoří výbušné směsi 

se vzduchem v koncentraci od 4 - 74 % a s chlorem (Cl2) při koncentraci 5 - 95 %. 

Výbušnou reakci může vyvolat jiskra, teplo nebo sluneční záření. Teplota samovznícení 

H2 ve vzduchu je 500 °C. 143 Přehled základních fyzikálních a chemických vlastností H2 je 

uveden v následující tabulce 9. 

Tabulka 9: Základní vlastnosti H2 63 

Atomová hmotnost (Ar) 1,007 97 g mol-1 

Teplota tání (tt) -259,34 °C 

Teplota varu (tv) -252,87 °C 

Hustota (ρ) 

plyn (g) 0,001 329 g cm-3 

kapalina (l) 0,070 8 g cm-3 

pevná látka (s) 0,076 6 g cm-3 

Rozpustnost (mvaq) 

(100 g H2O) 

0 °C 0,192 mg 

25 °C 0,175 mg 

Vodík je využíván jako zdroj energie, redukční činidlo, zdroj energie při svařování 

kovů, chladivo, vstupní surovina pro výrobu hnojiv a náplně kyslíkových lahví 

pro hloubkové potápění. 144 

3.5.1 Zdroje H2 

Vodík je v zemské atmosféře velmi vzácný (0,088 9 mg m-3), protože je velmi lehký 

může snadno pronikat do stratosféry nebo až do vesmírného prostoru. 145 Plynný H2 je 

produktem některých anaerobních nebo vodních mikroorganismů (Clostridium pasteurianum, 

Escherichia coli, Megasphaera elsdenii, Ralstonia eutropha, Ruminococcus albus), které 

obvykle využívají enzymy hydrogenasy obsahující obvykle Fe anebo Ni, pomocí kterých jsou 

schopny katalyzovat redoxní reakci tvorby H2. Příspěvek plynného H2 přírodními procesy je 

velmi nízký a většina H2 uniká z atmosféry nebo reaguje s jinými látkami. 144  

Antropogenní zdroje se odvíjejí od využití H2, které je značně rozsáhlé. Je 

využíván jako základní surovina k hydrogenaci, jako syntézní plyn pro výrobu NH3, HCl, 

CH3OH, redukční činidlo, k autogennímu svařování a k výrobě organických sloučenin. 

Široce je využíván v rafinériích pro hydrokrakování, hydrogenační rafinaci, dealkylaci, 

dearomatizaci a izomerizaci. Používá se jako palivo pro palivové články a letecký průmysl. 
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Úniky H2 mohou nastat všude kde je s tímto plynem nakládáno, hlavními antropogenními 

zdroji jsou: 143 

 chemický průmysl, 

 ropné rafinérie, 

 spalování,  

 koksárenství (součást koksárenského plynu), 

 letecký průmysl. 

Vodík může také vznikat následujícími přírodními procesy: 

 činností anaerobních organismů, 

 činností trávicí soustavy živočichů, 

 lesními požáry, 146  

 sopečnou činností. 147 

Vodík je dominantní složkou karbonizačního plynu, který vzniká při karbonizaci 

černého uhlí, za určitých podmínek může plyn vznikající při karbonizaci uhlí obsahovat až 

62 % obj. H2. Karbonizační plyn je směs převážně hořlavých plynů a obvykle obsahuje 

následující plynné látky: 

 47 - 55 % obj. H2 ,  

 20 - 36 % obj. CH4,  

 4 - 15 % obj. N2,  

 5 - 10 % obj. CO,  

 0 - 4 % obj. CO2 ,  

 1 - 4 % obj. uhlovodíků (alifatické i aromatické),  

 stopová množství H2S, HCN. 

Vodík pochází z procesu pyrolýzy (<900 °C) nebo karbonizace (>900 °C) uhelné 

hmoty probíhající bez přístupu O2. Při intenzivních termických procesech, které probíhají 

v termicky aktivních odvalech, mohou nastat podmínky pro vznik procesů karbonizace 

anebo pyrolýzy, které mohou způsobit, že v emisích vycházejících z termicky aktivního 

odvalu je přítomen i H2. 
24, 54 

3.5.2 Účinky na životní prostředí, zdravotní rizika 

I když není H2 považován za znečišťující látku, jeho nepřímé působení může ovlivnit 

všechny složky životního prostředí. H2 reaguje s troposférickými hydroxylovými radikály 

(·OH, ·OH2), které jsou potřebné pro rozklad významných skleníkových plynů CO2 a CH4 

nacházející se v atmosféře. Nepřímo tedy ovlivňuje skleníkový efekt, snižováním obsahu 

troposférických radikálů, čímž způsobuje zpomalení rozkladu skleníkových plynů. 148  

Dalším z negativních důsledků působení H2 je zvyšování obsahu vodní páry 

ve stratosféře. Pokud je vodní pára vypouštěna v blízkosti zemského povrchu nemůže tak 

snadno proniknout do stratosféry jako H2, který je velmi lehký a snadno proniká až do 
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nejvyšších vrstev stratosféry, kde reaguje s dostupnými hydroxylovými radikály (·OH) 

a vytváří H2O. Zvýšený obsah H2O ve stratosféře zvyšuje pravděpodobnost tvorby 

perleťových oblaků, které se podílejí na úbytku O3. Vliv těchto oblaků spočívá v jejich 

napomáhání chemickým reakcím produkujícím aktivní formu Cl, který urychluje rozklad O3. 
149 

Dále mohou v nejvyšších vrstvách stratosféry vznikat stratosférické aerosoly, které 

jsou schopny pohltit velké množství dopadajícího záření, které nedopadá na zemský povrch, 

následně se pohlceným zářením tyto aerosoly ohřívají a tím narušují tepelnou bilanci 

stratosféry i celé planety. 150 

Vodík může být absorbován do těla inhalací, vysoké koncentrace mohou způsobit 

nedostatek O2. Při expozici se mohou objevit příznaky, které zahrnují bolesti hlavy, zvonění 

v uších, závratě, ospalost, bezvědomí, nevolnost, zvracení a deprese. Vodík není toxický, 

mutagenní, teratogenní nebo karcinogenní. Negativní působení H2 na zvířata je pouze 

v případě nedostatečného množství kyslíku, rovněž není znám žádný příznivý nebo 

nepříznivý účinek na vývoj nebo produkci rostlin. 143, 151 

3.5.3 Dynamika H2 

Cyklus rozkladu a vzniku H2 je úzce propojen s cyklem rozkladu CH4 (rovnice 

16 - 21, kapitola 3.3.3 Dynamika CH4). Do atmosféry se dostává z různých spalovacích procesů 

(fosilní paliva, biomasa), sopečné činnosti, oceánů, metabolických procesů, ale je také 

produktem rozkladu CH4 a NMVOC. Z antropogenních nebo přírodních zdrojů je vodík 

v troposféře odstraňován absorpcí do půd, která je uskutečněna pomocí organismů disponujícími 

potřebnými enzymy. 149 Další mechanismus odstranění H2 z atmosféry, probíhá pomocí reakcí 

s hydroxylovým radikálem (·OH) podle následující rovnice 26: 152 

 H2 + ∙ OH → H2O + ∙ H (26) 

Odstranění ·OH z troposféry nepůsobí problémy, protože se jedná o radikál, 

který je zodpovědný za tvorbu troposférického O3 a následně fotochemického smogu. 

Problém nastává při reakci radikálu ·H, který za přítomnosti kovových částic v ovzduší 

(M - metal), které katalyzující tuto reakci, vytváří mnohem reaktivnější radikál ·OH2, 

podle následující rovnice 27: 149 

 ∙ H + O2
M
→∙ HO2 (27) 

·OH2 v přítomnosti NO (oblasti se znečištěným ovzduším) tvoří troposférický O3, 

podle reakcí 28 - 30: 150 

 NO + ∙ HO2 → NO2 +∙ OH (28) 

 NO2
hν
→  NO +  O (29) 

 O + O2
M
→ O3 (30) 
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Tyto mechanismy odstranění H2 z atmosféry (rovnice 26 - 30) způsobují, že H2 

nepřímo přispívá k intenzifikaci skleníkovému efektu a zároveň je schopen podpořit tvorbu 

troposférického ozónu. Mechanismus tvorby troposférického O3 (rovnice 28 - 30), probíhá 

i ve stratosféře, ale pouze v omezené míře, která je způsobena nízkou dostupností NO. 149, 150 

3.5.4 Metody odběrů a stanovení 

Pro H2 není stanoven limitní obsah v odpadních plynech ze stacionárních nebo 

mobilních zdrojů znečišťování. Pro odběr vzorků se v případě použití plynové 

chromatografie používá plynová myš nebo různé plynové vaky z inertního materiálu. Pro 

stanovení H2 v odpadních plynech nebyla dosud zpracována žádná evropská technická 

norma. 80 

Pro stanovení H2 pomocí plynové chromatografie uvádí mezinárodní organizace 

pro normalizaci normu ISO 6974-6 Natural gas - Determination of composition with defined 

uncertainty by gas chromatography - Part 6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, 

nitrogen, carbon dioxide and C1 to C8 hydrocarbons using three capillary columns, 109 která 

se zabývá stanovením obsahu vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a C1 až C8 

uhlovodíků ve vzorcích zemního plynu pomocí dvou různých plynových chromatografů se 

třemi různými kapilárními kolonami. Tato metoda je podle normy ISO 6974-6 použitelná 

pouze pro plyny s obsahem H2 v rozmezí 0,001 - 0,500 % obj. Výhodou tohoto stanovení je 

přesnost a vysoká selektivita stanovení, nevýhodou je složitost obsluhy přístroje a vysoké 

finanční náklady na přístrojové vybavení a kalibrační plyny.  

Další možností pro rychlé in-situ stanovení H2, je využití metody infračervené 

absorpční spektrometrie. Pro stanovení plynů lze použít různé komerčně vyráběné 

detektory a analyzátory, které pracují na principu NDIR nebo FTIR. Tyto přístroje mají 

nejnižší hranici měřícího rozsahu v objemových procentech 0,005 % podle konstrukce 

přístroje. Analýza pomocí této metody není součástí žádné evropské normy. 80 Tyto 

přístroje jsou kalibrovány podle normy ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu 

kvality. 129 Výhodou těchto přístrojů je jednoduchost, rychlost a nízké finanční náklady na 

přístrojové vybavení. Nevýhodou může být rušení měření některými dalšími látkami podle 

konstrukce přístroje. 110 

Pro stanovení hořlavých plynů (uhlovodíky, CO, H2) se používají polovodičové 

analyzátory, které využívají nepřímého měření a srovnávají tepelnou vodivost se 

standardním plynem. Jsou založeny na reakci plynných složek a následné změně teploty. 

Uvolněné teplo zvyšuje teplotu odporového článku, jehož teplota je následně měřena. 

Polovodičové analyzátory jsou ve srovnání s NDIR a FTIR analyzátory finančně 

nákladnější, ale pro hořlavé plyny přesnější. 111 

Pro stanovení koncentrace H2 v plynných emisích z termicky aktivních odvalů Ema 

a Heřmanice bude použit polovodičový analyzátor. Tato metoda je velmi přesná, rychlá 

a dostupná. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Následující kapitola uvádí charakteristiku a umístění odběrových bodů na termicky 

aktivních odvalech Ema a Heřmanice, na kterých byl prováděn dlouhodobý monitoring SO2, 

CO2, CH4, C3H8 a H2. Dále tato kapitola obsahuje popis použitých metodik odběrů vzorků, 

stanovení jednotlivých látek, výpočtů i vyhodnocení získaných dat včetně diskuse výsledků.  

4.1 Popis vybraných lokalit 

Hlavním cílem disertační práce bylo monitorovat pět plynných látek obsažených 

v emisích vycházejících z termicky aktivních ostravských odvalů. Výskyt a monitoring SO2 

byl prováděn v souladu s projektem Studentské grantové soutěže: č. SP2016/20 „Sledování 

možnosti výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na 

aktivních ostravských odvalech“. Monitoring CO2, CH4, C3H8 a H2 byl prováděn na základě 

vlastního stanovení. Jako zájmové lokality byly vybrány dva termicky aktivní ostravské 

uhelné odvaly Ema a Heřmanice. Na každém z těchto odvalů byl vybrán jeden odběrový 

bod, které jsou blíže charakterizovány v následujících kapitolách. 

4.1.1 Odval Ema 

Odval Ema je nejvyšší odval na Ostravsku (325,5 m n.m.) a s rozlohou 21,3 ha 

a objemem 4·106 m3 tvoří významnou dominantu městské části Slezská Ostrava. Byl 

pravděpodobně založen před rokem 1920. Ema je kuželovitý odval, který je tvořen 

hlušinovým materiálem s vysokým obsahem hořlavých složek (místy až 50 %) 2 a neznámým 

množstvím stavebního, průmyslového i komunálního odpadu. Odval vznikl navážením 

hlušiny z ostravských dolů Ema, Trojice a Petr Bezruč. V průběhu 60. let došlo k zahoření 

a dodnes je odval stále termicky aktivní, unikají z něj oblaky plynů obsahující zejména SO2, 

CO2 a vodní páru. Termická aktivita stále probíhá a je zdrojem různých znečišťujících látek 

(SOX, PAHs a NMVOC), které mají negativní vliv na životní prostředí i lidské zdraví. Celý 

povrch odvalu je zahříván vnitřními termickými procesy. Projevy termické aktivity jsou 

patrné především na jihozápadní části svahu. Tento odval je prohlášen za technickou 

památku a jako jediný v OKR je památkově chráněný. Vlastníkem odvalu je státní podnik 

DIAMO, ale pozemky pod ním vlastní soukromá firma Asental Land, s.r.o. se sídlem 

v Ostravě. 153, 154 

Od ukončení navážky hlušiny v roce 1995, Ema poklesla přibližně o 8 - 10 m vlivem 

propadů, poklesů a sesedání. Svahy kopce jsou porostlé především náletovými dřevinami 

(Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Swida alba) a invazními druhy (Reynoutria 

japonica, Solidago canadensis, Quercus rubra). 155 Vyskytuje se zde i teplomilná flóra 

(Artemisia vulgaris, Crataegus monogyna, Fraxinus angustifolia). 156 Navážení vytěžené 

hlušiny na jedno místo dalo vzniknout unikátnímu antropogennímu krajinnému novotvaru, 

podléhajícímu přirozené sukcesi. Odval Ema představuje pro organismy jedinečné 



Aleš Božoň: Studium výskytu vybraných znečišťujících látek na ostravských termicky 

aktivních uhelných odvalech 

2017 48 

stanoviště, nacházejí se zde vzácné druhy brouků (Abax schueppeli rend-schmidti, Falagria 

thoracica, Leistus rufomarginatus, Tasgius pedator pedator) 157, které se však v okolním 

prostředí nevyskytují.  

Morfologie terénu odvalu je dotvarována a přizpůsobena původnímu tvaru 

Trojického údolí. Severní strana odvalu je pokryta hustým lesem, jihozápadní strana je 

z důvodu termické aktivity částečně holá. V místech bývalé lanovky probíhají evidentní 

termické procesy, v současnosti na svahu centrálního kužele v pásu širokém 7 - 12 m. Část 

povrchu, která je zasažena termickou aktivitou, má plochu přibližně 2 000 m2 a nacházejí se 

zde propady terénu i otevřené průduchy s výstupem horkých plynných zplodin hoření, 

jejichž koncentrace je velmi proměnlivá v závislosti na atmosférických podmínkách. 

Z hlediska rekultivací byla na komplexu odvalů dosud provedena pouze technická sanace 

obvodového prstence, zploštění svahů, zakrytí hlušiny pískem a souvkovými hlínami i na 

temeni s následnou rekultivací zalesněním. 2, 16 Pohled jihozápadním směrem z vrcholu 

odvalu Ema je na obrázku 7. 

 
Obrázek 7: Pohled jihozápadním směrem z vrcholu odvalu Ema 9. 9. 2016 

Monitoring plynných látek v rámci disertační práce na odvalu Ema vycházel 

z výsledků projektu průzkumu a monitoringu, který probíhal v letech 2007 - 2009, a na který 

navazovala studie „Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě 

DIAMO, s.p., o.z. ODRA“ (kapitola 2.1 Monitoring termicky aktivních odvalů), kde bylo 

zjištěno, že rizika, která plynou z deponované karbonské hlušiny odvalu Ema, jsou trvalá, 

a proto je nutné na této lokalitě provádět pravidelný monitoring termické aktivity a plynných 

polutantů. Umístění odběrového bodu na odvalu Ema, pro účely disertační práce, bylo 

vybráno v souladu s projektem Studentské grantové soutěže: č. SP2016/20 „Sledování 

možnosti výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na 

aktivních ostravských odvalech“. Umístění odběrového bodu na odvalu Ema je zobrazeno 

na následující letecké mapě (obrázek 8) žlutou šipkou. 
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Obrázek 8: Odběrový bod odvalu Ema (převzato a upraveno) 158 

Odběrový bod odvalu Ema je doutnající průduch nacházející se na jihovýchodním 

prohořívajícím svahu (obrázek 9). Je umístěn v místech bývalé lanovky a nachází se 

v nadmořské výšce 293 m n.m. 163 přibližně ve vzdálenosti 40 m od vrcholu odvalu.  

 
Obrázek 9: Odběrový bod odvalu Ema 9. 9. 2016 
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Jedná se o průduch bez okolního vegetačního pokryvu, který je chráněn z jižní 

strany kamenným valem, vybudovaným pro rozptyl plynných látek, tento kamenný val je 

zabezpečen pozinkovaným pletivem. Vývod horkých plynů je orientován na sever a je 

obklopen výkvěty solí a krystalickými agregáty elementární síry. 

4.1.2 Odval Heřmanice 

Odval Heřmanice je největším odvalem v OKR z hlediska objemu. Nachází se 

v městském obvodu Slezská Ostrava, zaujímá plochu 82 ha a tvoří jej 3 107 t hlušiny 

s objemem 18·106 m3. 10 Průměrná sypná výška odvalu je 20 - 30 m. Maximální výška 

sypaného kužele části odvalu Karolina (dnes součást odvalu Heřmanice) dosahovala 

v minulosti až 70 m, ale v roce 1978 byla snížena výška odvalu na 250 m n. m. Odval je 

tvořen navezenou hlušinou z dolu Heřmanice společně s nezjistitelným množstvím 

komunálního, stavebního a průmyslového odpadu. Po roce 1985 bylo odvalové 

hospodářství nadále provozováno pouze v severovýchodním prostoru provozního odvalu 

až do likvidace dolu Heřmanice v roce 1990. 33 Odval Heřmanice je tvořen třemi bývalými 

odvaly:  

 Autoodval (ve střední části dnešního odvalu Heřmanice); 

 Odval Karolína (západní část); 

 Odval Svoboda (východní část). 7 

Termicky aktivní zóny se nacházejí zejména ve východní a střední části odvalu a jsou 

velmi intenzivní. První projevy termické aktivity byly patrné již v roce 1990, následně až do 

roku 2004 docházelo k eskalaci těchto projevů hoření především na jižním svahu odvalu. I přes 

opakované pokusy o sanaci odvalu Heřmanice termická aktivita stále probíhá. 159 

V blízkosti odvalu se nachází Heřmanický rybník, který je součástí soustavy 

chráněných území Natura 2000, rybník tvoří soustavu vodních nádrží s rozsáhlými porosty 

rákosin. Tůně a bažiny na okraji rybníka jsou biotopem Triturus cristatus 160. Rybník se také 

nachází v ptačí oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolší, předmětem ochrany jsou: Alcedo atthis, 

Luscinia svecica, Ixobrychus minutus. 161 

V místech s probíhajícími termickými procesy (východní svah odvalu), nejsou 

podmínky přijatelné pro bohatou druhovou skladbu organismů. Lokalita není vhodná ani 

v zimním období, kdy by mohla být zvýšená teplota pro organismy přijatelná. Fauna se zde 

vyskytuje většinou krátkodobě, tento jev je pravděpodobně způsoben výstupem plynů, které 

mohou být pro faunu jedovaté. Druhová pestrost rostlin na tělese odvalu je nižší než v okolí. 

Z dřevin převažují náletové dřeviny (Betula pendula), ostatní rostliny jsou spíše vzácné až 

ojedinělé (Cerastium arvense, Solidago virgaurea, Verbascum densiflorum, Hieracium 

umbellatum) 156 a většinou jsou zakrslé, poškozené a postupně dochází k jejich odumírání. 162 

Vrchol odvalu Heřmanice s pozůstatky dřevin vysázených v rámci rekultivace 

a výstupy horkých plynů je na následujícím obrázku 10. 
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Obrázek 10: Vrchol odvalu Heřmanice s výstupy plynů 9. 9. 2016 

Výkvěty solí a krystalické elementární síry jsou na odvalu Heřmanice velice časté 

a výrazné (obrázek 11).  

 
Obrázek 11: Výkvěty solí (vlevo) a elementární síry (vpravo) na odvalu Heřmanice 9. 9. 2016 

Umístění odběrového bodu odvalu Heřmanice, pro účely disertační práce, bylo 

vybráno v souladu s projektem Studentské grantové soutěže: č. SP2016/20 „Sledování 

možnosti výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na 

aktivních ostravských odvalech“. Umístění odběrového bodu na odvalu Heřmanice je 

zobrazeno na letecké mapě (obrázek 12) žlutou šipkou. 



Aleš Božoň: Studium výskytu vybraných znečišťujících látek na ostravských termicky 

aktivních uhelných odvalech 

2017 52 

 
Obrázek 12: Odběrový bod odvalu Heřmanice (převzato a upraveno) 158 

Odběrový bod odvalu Heřmanice je doutnající průduch nacházející se pod 

východním svahem (obrázek 13). Je umístěn přibližně ve středu plochy probíhající termické 

aktivity a nachází se v nadmořské výšce 239 m n.m. 163 v blízkosti manipulační cesty. Jedná 

se o průduch bez okolního vegetačního pokryvu, který je chráněn ze západní strany svahem 

odvalu. Vývod horkých plynů je orientován na sever a je obklopen výkvěty solí 

a krystalickými agregáty elementární síry.  

 
Obrázek 13: Odběrový bod odvalu Heřmanice 9. 9. 2016 
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4.2 Metodika stanovení plynných látek  

Odběry a stanovení SO2 na odvalech Ema a Heřmanice byly provedeny pomocí 

dvou normovaných metod v návaznosti na projekt SGS SP2016/20 „Sledování možnosti 

výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na aktivních 

ostravských odvalech“ a disertační práci Ing. Sarčákové „Studium výskytu vybraných 

znečišťujících látek na aktivních ostravských odvalech“ 3. Stanovení ostatních plynných 

látek (CO2, CH4, C3H8 a H2) na odvalech Ema a Heřmanice je volným rozšířením 

a doplněním těchto prací a jedná se o vlastní výzkum.  

4.2.1 Prvotní detekce  

Prvotní odběr vzorků SO2 na odvalech Ema a Heřmanice proběhl v lednu 2016. 

Reprezentativní vzorek ovzduší pro prvotní detekci SO2 byl odebrán pomocí odběrové sondy 

z borosilikátového skla (SIMAX) přes filtr zachycující pevné částice vytvořený ze skelné 

vaty z borosilikátového skla (ROTH, Německo). Oxid siřičitý byl absorbován do roztoku 

H2O2 v absorpční části vzorkovací aparatury. Vzniklý SO4
2- v absorpčním roztoku byl 

následně stanoven pomocí manuální metody stanovení volumetrickou analýzou. Odběr 

a analýza vzorků SO2 pro prvotní detekci byly prováděny stejným způsobem jako následný 

dlouhodobý monitoring. Podmínky analýz, odběrů a přípravy vzorků jsou popsány 

v následujících kapitolách (4.2.2 Odběr vzorků plynných látek, 4.2.3 Příprava vzorků a 4.2.4 

Volumetrická analýza). 

Prvotní detekce CO2, CH4, C3H8 a H2 byla provedena Ing. Sarčákovou na odvalu 

Ema pomocí plynové chromatografie. Pro prvotní detekci byly vybrány tři různé odběrové 

body. Odběrový bod 1 byl umístěn téměř na vrcholu haldy s nadmořskou výškou 

315 m n. m. Jednalo se o průduch s výstupem plynných emisí a okolní vegetací, který je 

ze severní strany chráněn hustým lesem. Odběrový bod 2 byl umístěn na jižním 

prohořívajícím svahu, je to průduch umístěný v blízkosti kamenného valu, který je v okolí 

pokryt krystalickými agregáty síry. Odběrový bod 3 byl umístěn přímo v kamenném valu 

pro rozptyl plynných látek, který je zajištěn pozinkovaným pletivem. Pro prvotní detekci 

plynných látek byl vybrán odběrový bod 2. Detekce přítomných plynů CO2, CH4, C3H8 a H2 

na odvalu Ema byla realizována v únoru 2015 na odběrových bodech 1, 2 a 3. Vzorky byly 

jímány do skleněné vzorkovnice (plynové myši) na plyny (SIMAX) o objemu 100 ml 

pomocí odběrové sondy z borosilikátového skla (SIMAX) přes filtr zachycující pevné 

částice vytvořený ze skelné vaty z borosilikátového skla (ROTH, Německo) a průtokového 

čerpadla GILIAN 5000 (Sensidyne, USA) vybaveného měřením průtoku a množství 

odebraného plynu. 

Analýza plynných vzorků odebraných na odvalu Ema byla provedena pomocí 

plynového chromatografu YL 6100GC (Young Lin Instrument CO., LTD., Korea) s tepelně 

vodivostním detektorem (TCD) a plamenovým ionizačním detektorem (FID) zapojených v sérii. 

Analýza plynných látek užitím GC chromatografie proběhla v akreditované pyrolýzní laboratoři 
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GC-TOF na Institutu čistých technologií - 511, VŠB - TUO. Konkrétní podmínky kalibrace 

standardů a následné analýzy vzorků plynů metodou plynové chromatografie s TCD a FID 

detekcí jsou uvedeny v práci Ing. Sarčákové. 3  

4.2.2 Odběr vzorků plynných látek 

Odběr vzorků plynů na odvalech Ema a Heřmanice pro stanovení SO2 probíhal 

v období od ledna 2016 do ledna 2017 v pravidelných měsíčních intervalech za běžných 

atmosférických podmínek, bez možných sekundárních projevů kontaminace výsledků. 

Vzorek plynu s obsahem SO2 byl odebrán pomocí odběrové sondy z borosilikátového skla 

(SIMAX) přes filtr zachycující pevné částice vytvořený ze skelné vaty z borosilikátového 

skla (ROTH, Německo). Oxid siřičitý byl absorbován do promývačky plynů (impingeru), 

která byla naplněna roztokem H2O2, o koncentraci podle zvolené metody stanovení 0,3 % 

nebo 3,0 %. 

Odběr vzorků vychází z norem ČSN EN 14791 Stacionární zdroje emisí - Stanovení 

oxidu siřičitého - Referenční metoda 4 a ČSN 83 4711-5 Stacionární zdroje emisí - Stanovení 

hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Odměrné stanovení chloristanem 

barnatým 5. Před provedením vlastního odběru byly vzhledem k různým metodám analýzy 

předem v laboratoři připraveny dva různé absorpční roztoky H2O2 (30 % H2O2, p.a. 

MERCK) o koncentracích: 

 0,3 % H2O2 (ČSN EN 14791, indikátor thorin), 

 3,0 % H2O2 (ČSN 83 4711-5, indikátor methylsulfonazo III). 

V místě odběru byla absorpční část vzorkovací aparatury postupně naplněna 

připravenými roztoky H2O2. Vzorkovací aparatura pro odběr vzorků plynů obsahující SO2 

dle ČSN EN 14791 a ČSN 83 4711-5 byla složena z: 

 benzínového agregátu (KIPOR IG1000, Čína) pro vyhřívání odběrové sondy, 

 odběrové sondy z borosilikátového skla (SIMAX), 

 topného kabelu s termostatem (REVOS, Česká republika), 

 promývačky plynů (impingeru) o objemu 100 ml (SIMAX), 

 průtokového čerpadla GILIAN 5000 (Sensidyne, USA), 

 skelné vaty z borosilikátového skla (ROTH, Německo), 

 silikonové hadičky transparentní 4/8 mm. 

Před započetím odběru vzorků bylo nutné zaznamenat stav plynoměru na čerpadle 

V1 a čas započetí odběru. Vlastní odběr spočíval v absorpci SO2 v roztoku H2O2 a jeho 

oxidaci na SO4
2-. Odběr probíhal s průtokovou rychlostí plynu 3 000 cm3 min-1 s minimální 

dobou odběru 30 min. Po ukončení odběru byl zaznamenán stav plynoměru V2. Plyn byl 

vyhříván sondou na teplotu ±120 °C, čímž bylo zamezeno kondenzaci par. V průběhu odběru 

teplota Ta byla zaznamenávána minimálně dvakrát pomocí teploměru Testo 735-2 (Testo 

AG, Německo) a barometrický tlak pa pomocí přístroje Testo 511 (Testo AG, Německo) pro 

následný výpočet hodnoty normálního objemu plynu Vn. 



Aleš Božoň: Studium výskytu vybraných znečišťujících látek na ostravských termicky 

aktivních uhelných odvalech 

2017 55 

Absorpční roztok byl převeden do vzorkovnice o objemu 100 ml. Aparatura 

včetně silikonových hadiček byly následně propláchnuty absorpčním roztokem, pro 

kvantitativní převedení vzorku, následně byl absorpční roztok kvantitativně převeden do 

vzorkovnice k absorpčnímu roztoku z impingeru. Parametry odběru vzorků plynů se 

mohou lišit v závislosti na očekávané koncentraci SO2 ve vzorku. Podle následujících 

norem ČSN EN 14791 4 a ČSN 83 4711-5 5 je při očekávané nízké koncentraci, která by 

mohla být pod mezí detekce použité metody, nutné snížit průtokovou rychlost, zvýšit čas 

odběru nebo použít vyšší alikvotní podíl. Pro odběry vzorků plynu na odvalech Ema 

a Heřmanice byly v rámci disertační práce použity následující podmínky, které jsou 

v souladu s použitými normami (tabulka 10): 

Tabulka 10: Podmínky odběrů vzorků SO2 

Podmínky Hodnota 

Alikvotní podíl upraveného roztoku vzorku použitého k titraci  20 ml 

Čas odběru 30 min 

Objem absorbéru  100 ml 

Objem absorpčního roztoku v impingeru  40 ml 

Objem upraveného roztoku vzorku  100 ml 

Průtoková rychlost 3 000 cm3 min-1 

4.2.3 Úprava vzorků 

Při použití analýzy SO2 podle normy ČSN EN 14791 4 s indikátorem thorinem 

musí být vzorek před vlastním titračním stanovením upraven na hodnotu pH  = 3,5. 

Hodnota pH vzorku byla upravována s použitím pH-metru s kompenzací teploty GMH 

5530 (Greisinger, Německo). Úprava hodnoty pH vzorku na požadovanou hodnotu byla 

prováděna v případě nízké hodnoty pH pomocí 0,1 mol l-1 KOH a v případě vysoké 

hodnoty pH pomocí 0,1 mol l-1 HClO4. 

Při použití analýzy podle normy ČSN 83 4711-5 5 s indikátorem methylsulfonazo 

III není nutné vzorek dále upravovat. Podle metodiky byl použit pufr (1 mol l-1 HClO4 

a pyridin v objemovém poměru 1:1) o hodnotě pH = 5,3. 

4.2.4 Volumetrická analýza 

Metodika analýzy vzorků SO2 vychází z norem ČSN EN 14791 Stacionární zdroje 

emisí - Stanovení oxidu siřičitého - Referenční metoda 4 a ČSN 83 4711-5 Stacionární zdroje 

emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Odměrné stanovení 

chloristanem barnatým 4. Analýzu plynných vzorků, jsem prováděl samostatně, ve stejný 
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den jako byly odebrány v laboratořích Institutu environmentálního inženýrství  

VŠB-TUO.  

Analýza dle ČSN EN 14791 4 je založena na absorpci reprezentativního vzorku 

plynu v 0,3 % H2O2, pomocí odběrové aparatury s vyhřívanou sondou a čerpadlem s řízeným 

průtokem a plynoměrem. Vzorek byl odebírán vždy po dobu 30 min. SO2 je v průběhu 

odběru převáděn na SO4
2-, které jsou dále stanovovány. Upravený vzorek (kapitola 4.2.3 

Úprava vzorků) byl následně titrován odměrným roztokem Ba(ClO4)2 o koncentraci 0,005 

mol l-1 s indikátorem thorinem (SIGMA-ALDRICH).  

Před vlastní titrací byl vzorek upraven na hodnotu pH = 3,5 (kapitola 4.2.3 Úprava 

vzorků). Následně byl alikvotní podíl (20,0 ml) titrován odměrným roztokem Ba(ClO4)2 

s indikátorem thorinem pomocí digitální byrety Solarus (Hirschmann, Německo) do první 

trvalé změny zbarvení ze žlutooranžové do růžové. Stanovení bylo prováděno pro každý 

vzorek celkem 3× a uvedené výsledky v práci jsou aritmetickým průměrem těchto stanovení. 

Měsíční výsledky stanovení SO2 za období leden 2016 až leden 2017 na odvalech Ema 

a Heřmanice podle normy ČSN EN 14791 4 jsou uvedeny v kapitole 5.2 Oxid siřičitý.  

Analýza dle ČSN 83 4711-5 5 je založena na absorpci reprezentativních vzorků 

plynu v 3,0 % H2O2, pomocí odběrové aparatury s  čerpadlem s řízeným průtokem. Vzorek 

byl odebírán po dobu 30 min a SO2 je v průběhu odběru převáděn na SO4
2-, které jsou dále 

stanovovány. Upravený vzorek (kapitola 4.2.3 Úprava vzorků) byl titrován odměrným 

roztokem chloristanu barnatého (Ba(ClO4)2) o koncentraci 0,01 mol l-1 s indikátorem 

methylsulfonazo III (SIGMA-ALDRICH).  

Před vlastní titrací byl vzorek upraven pomocí tlumivého roztoku na hodnotu 

pH = 5,3 (kapitola 4.2.3 Úprava vzorků). Následně byl alikvotní podíl (20,0 ml) titrován 

odměrným roztokem Ba(ClO4)2 s indikátorem methylsulfonazo III pomocí digitální byrety 

Solarus (Hirschmann, Německo) do první trvalé změny zbarvení z červenofialové do světle 

modré. Stanovení bylo prováděno pro každý vzorek 3× a výsledky jsou tedy aritmetickým 

průměrem těchto stanovení. Měsíční výsledky stanovení za období leden 2016 až leden 2017 

na odvalech Ema a Heřmanice podle normy ČSN 83 4711-5 jsou uvedeny v kapitole 

5.2 Oxid siřičitý.   

4.2.5 Stanovení CO2 

Stanovení CO2 na odvalech Ema a Heřmanice bylo realizováno přímo v místě 

odběru pomocí přístroje Testo 535 (Testo AG, Německo) a probíhalo v období od ledna 

2016 do ledna 2017 v pravidelných měsíčních intervalech za běžných atmosférických 

podmínek, pro minimalizaci možných sekundárních projevů, které by mohly zapříčinit 

kontaminaci výsledků měření. Stanovení CO2 probíhalo společně s odběry vzorků plynů 

pro stanovení SO2. Metodika analýzy plynu vychází z normy US EPA Method 

3A - Determination of oxygen and carbon dioxide concentrations in emissions from 

stationary sources (Instrumental analyzer procedure). 114   
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Stanovení koncentrace CO2 in-situ bylo prováděno pomocí NDIR analyzátoru Testo 

535 (Testo AG, Německo), kalibrace přístroje byla provedena výrobcem pomocí 

referenčních plynů 0 ppm CO2, 1 000 ppm CO2 a 5 000 ppm CO2 podle normy ČSN EN ISO 

9000:2016 Systémy managementu kvality. 129 Vlastnosti a technická data tohoto přístroje 

jsou uvedeny v následující tabulce 11: 

Tabulka 11: Technická data přístroje Testo 535 

Vlastnost Hodnota 

Senzor Dvoukanálový infračervený (absorpční princip) 

Měřící rozsah 1 - 9 999 ppm 

Rozlišení  1 ppm 

Mez detekce 1 ppm 

Přesnost   ±5 % z naměřené hodnoty 

Provozní teplota  0 - 70 °C 

Měření koncentrace CO2 probíhalo umístěním sondy přístroje přímo do odběrového 

bodu (prostor průduchu) po dobu 30 min. Přístroj Testo 535 zaznamenává naměřené hodnoty 

s intervalem 10 s, které následně statisticky zpracuje. Po ukončení měření tak byly odečteny 

následující parametry: minimální hodnota koncentrace, maximální hodnota koncentrace, 

průměrná koncentrace a medián (střední hodnota) koncentrace. Výsledky měření CO2 jsou 

tak aritmetickým průměrem sto osmdesáti hodnot zaznamenaných přístrojem.  

4.2.6 Stanovení CH4, C3H8 a H2 

Pro stanovení CH4, C3H8 a H2 v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů nebyla 

dosud zpracována evropská technická norma, proto bylo stanovení prováděno pomocí 

polovodičového analyzátoru Testo gas detector (Testo AG, Německo). Stanovení CH4, C3H8 

a H2 na odvalech Ema a Heřmanice bylo prováděno přímo v místě a probíhalo v období od 

ledna 2016 do ledna 2017 v pravidelných měsíčních intervalech za běžných atmosférických 

podmínek, pro minimalizaci možných sekundárních projevů, které by mohly zapříčinit 

kontaminaci výsledků měření. Stanovení CH4, C3H8 a H2 probíhalo společně s odběry 

vzorků plynů pro stanovení CO2 a SO2.  

Měření koncentrace CH4, C3H8 a H2 probíhalo umístěním sondy přístroje přímo do 

odběrového bodu (prostor průduchu) po dobu 2 min. Po ustálení hodnoty na přístroji byla 

zaznamenána naměřená hodnota, měření bylo prováděno 3× pro každý jednotlivý plyn 

zvlášť. Výsledky měření CH4, C3H8 a H2 v plynných emisích jsou aritmetickým průměrem 

tří odečtených hodnot.  

Stanovení koncentrací CH4, C3H8 a H2 na odvalech Ema a Heřmanice in-situ bylo 

prováděno pomocí polovodičového analyzátoru plynů Testo gas detector (Testo AG, 
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Německo). Technická data a vlastnosti přístroje Testo gas detector jsou uvedeny 

v následující tabulce  12. 

Tabulka 12: Technická data přístroje Testo gas detector 

Vlastnost Hodnota 

Senzor Polovodičový 

Měřící rozsah 

CH4 1 - 44 000 ppm 

C3H8 1 - 19 000 ppm 

H2 1 - 40 000 ppm 

Rozlišení  1 ppm 

Mez detekce 10 ppm 

Přesnost   ±5 % z naměřené hodnoty 

Provozní teplota -15 - 70 °C 

Kalibrace přístroje pomocí referenčních směsí plynů byla provedena výrobcem, 

postupy, které jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu 

kvality. 129 

4.3 Metodika výpočtů 

Před odběrem vzorků SO2 je nutné zaznamenat stav plynoměru a po ukončení 

odběru zaznamenat celkové množství odebraného plynu. V průběhu odběru vzorku SO2 je 

nutné také zaznamenat atmosférickou teplotu a barometrický tlak. Po  ukončení odběru 

vzorků SO2 na odběrových bodech Ema a Heřmanice podle normy ČSN EN 14791 4 a ČSN 

83 4711-5 4, pro zjištění přesné c(SO2) v plynném vzorku, bylo nutné zjistit odebraný objem 

plynu za normálních stavových podmínek Vn, s použitím následující rovnice 31: 4 

 𝑉𝑛 = 𝑉
𝑇𝑛 ∙ 𝑝𝑎
𝑇𝑎 ∙ 𝑝𝑛

 (31) 

kde je:   

Vn objem plynu za normálních stavových podmínek (l), 

V  odebraný objem plynu (l), 

Tn standardní teplota (273,15 K), 

pa barometrický tlak v době odběru vzorku (Pa), 

Ta teplota plynu v době odběru (K), 

pn standardní tlak (101 325 Pa). 

Podle normy ČSN EN 14791 4, byla provedena standardizace odměrného roztoku 

Ba(ClO4)2 po jeho přípravě. Standardizace byla prováděna pomocí 0,005 mol l-1 H2SO4 (p.a., 
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PENTA). Přesná koncentrace odměrného roztoku Ba(ClO4)2 byla vypočtena podle 

následující rovnice 32: 4 

 𝑐𝐵𝑎(𝐶𝑙𝑂4)2 =
𝑉𝐻2𝑆𝑂4 ∙ 𝑐1 ∙ ft

𝑉1
 (32) 

kde je:   

c(Ba(ClO4)2) přesná koncentrace odměrného roztoku Ba(ClO4)2 (mol l-1), 

V(H2SO4)  objem standardního roztoku H2SO4 použitého k titraci (20 ml), 

c1   požadovaná koncentrace odměrného roztoku Ba(ClO4)2 (mol l-1), 

ft   faktor titrace (1), 

V1   spotřeba odměrného roztoku Ba(ClO4)2 (ml). 

Hmotnostní koncentrace c(SO2) za standardních podmínek s použitím titrační 

analýzy s indikátorem thorinem podle normy ČSN EN 14791 byla vypočtena pomocí 

následující rovnice 33: 4 

 𝑐𝑆𝑂2 =
fa ∙ fv ∙ (𝑉𝑠 − 𝑉𝑠𝑝)

𝑉𝑛
 (33) 

kde je:   

c(SO2)  hmotnostní koncentrace SO2 (mg m-3), 

fa  hmotnost SO2 ekvivalentní 1 ml odměrného roztoku (mg ml-1), 

fv  celkový objem vzorku (100 ml), 

Vs  spotřeba odměrného roztoku při titraci (ml), 

Vsp  spotřeba odměrného roztoku při titraci slepého vzorku (ml), 

Vn  odebraný objem plynu za standardních podmínek (l).  

Podle normy ČSN 83 4711-5 5 je nutné po přípravě odměrného roztoku Ba(ClO4)2 

o koncentraci 0,1 mol l-1 provést jeho standardizaci. Po přípravě odměrného roztoku 

Ba(ClO4)2 byla provedena standardizace podle této normy pomocí 0,165 0 g síranu 

hydrazinu N2H4·H2SO4 (p.a., PENTA), předem vysušeného při 130 °C a doplněného na 

250 ml destilovanou H2O a přesná koncentrace odměrného roztoku Ba(ClO4)2 pro titrační 

analýzu s použitím indikátoru methylsulfonazo III, byla vypočtena podle následující rovnice 

34: 5 

 𝑐𝐵𝑎(𝐶𝑙𝑂4)2 =
𝑀 ∙ 𝐷

32,531 ∙ 𝐴
 (34) 

kde je:   

c(Ba(ClO4)2) přesná koncentrace odměrného roztoku Ba(ClO4)2 (mol l-1), 

M  přesná hmotnost N2H4·H2SO4 (g), 

D  odpipetovaný objem roztoku N2H4·H2SO4 (ml), 

A  spotřeba odměrného roztoku Ba(ClO4)2 (ml). 
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Hmotnostní koncentrace c(SO2) za standardních podmínek s použitím analýzy 

s indikátorem methylsulfonazo III dle normy ČSN 83 4711-5 byla vypočtena pomocí 

následující rovnice 35: 5 

 . 𝑐𝑆𝑂2 =
𝐴 ∙ 𝑐𝐵𝑎(𝐶𝑙𝑂4)2 ∙ 32,064 ∙ 1000 ∙ 500

(𝑉𝑛 + 𝑉𝑆𝑂2) ∙ 𝐷
 (35) 

kde je:   

c(SO2)  hmotnostní koncentrace SO2 (mg m-3), 

A  spotřeba odměrného roztoku Ba(ClO4)2 (ml), 

c(Ba(ClO4)2) přesná koncentrace odměrného roztoku Ba(ClO4)2 (mol l-1), 

D  odpipetovaný objem vzorku pro titraci (ml), 

Vn  odebraný objem plynu za standardních podmínek (l), 

V(SO2)  objem SO2, ekvivalentní obsahu síry ve vzorku (při c(SO2)<5 g m-3 může být 

zanedbán).  

Přístroje použité pro analýzu plynů NDIR analyzátor CO2 (Testo 535) 

a polovodičový analyzátor plynů CH4, C3H8 a H2 (Testo gas detector) pracují s jednotkami 

ppm, které nejsou uvedeny v normě ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně, bod 

6.5.4. 50, použití těchto jednotek je v České republice nekorektní, proto byly výsledky měření 

přepočítány s použitím následující rovnice 1 (kapitola 3 - Monitorované znečišťující látky 

na odvalech) na hmotnostní koncentraci (chm.) za standardních podmínek: 51-53 

 𝑐ℎ𝑚. =
𝑋 ∙ 𝑀𝑎 ∙ 𝑝𝑎 ∙ 𝑇𝑛
𝑉𝑛0 ∙ 𝑝𝑛 ∙ 𝑇𝑎

 (1) 

kde je:   

chm. hmotnostní koncentrace analytu (mg m-3), 

X objemová koncentrace analytu (ppm), 

Ma molární hmotnost analytu (g mol-1), 

pa barometrický tlak v době odběru vzorku (Pa), 

Tn standardní teplota (273,15 K), 

Vn0 molární objem 1 molu standardního plynu (22,4141 dm3), 

pn standardní tlak (101 325 Pa), 

Ta atmosférická teplota v době odběru (K). 

Pro přepočet jednotek na hmotnostní koncentraci (chm.) za standardních podmínek 

je nutné znát atmosférickou teplotu Ta a barometrický tlak pa v místě měření, tyto hodnoty 

byly zaznamenávány vždy v průběhu měření a výsledné hodnoty těchto veličin jsou uvedeny 

v kapitole 5.1 Meteorologické podmínky (obrázek 14 a 15).  

4.4 Metodika vyhodnocení výsledků 

Aktuální meteorologické údaje byly získány pomocí programu AccuWeather. 

Nadmořská výška odběrových bodů byla odečtena pomocí Základní báze geografických dat 
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České republiky (ZABAGED), která je spravována Zeměměřickým úřadem. Pro lepší 

znázornění byly upraveny letecké mapy a další obrázky pomocí programu PhotoFiltre Studio 

10.9.2. Hodnoty termodynamické teploty, teploty plynu, barometrického tlaku a koncentrací 

všech plynů, byly zpracovány a graficky vyhodnoceny pomocí programu Microsoft Excel 2013. 
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5 VÝSLEDKY 

V kapitole jsou uvedeny výsledky měření plynných látek na termicky aktivních 

odvalech Ema a Heřmanice, které by potenciálně mohly mít negativní dopad na okolní 

životní prostředí. V první části jsou uvedeny meteorologické podmínky, které byly 

zaznamenávány pro následný výpočet hmotnostních koncentrací a pro lepší pochopení vlivu 

těchto podmínek na složení plynných emisí vycházejících z termicky aktivních odvalů a pro 

následný výpočet koncentrací SO2. 

V další části jsou uvedeny výsledky měření oxidu siřičitého. Vzhledem k tomu, že 

výzkum přímo navazuje na disertační práci Ing. Sarčákové „Studium výskytu vybraných 

znečišťujících látek na aktivních ostravských odvalech“ 3 bylo měření oxidu siřičitého 

prováděno za stejných podmínek, dvěma různými metodami (ČSN EN 14791 Stacionární 

zdroje emisí - Stanovení oxidu siřičitého - Referenční metoda 4 a ČSN 83 4711-5 Stacionární 

zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Odměrné stanovení 

chloristanem barnatým. 5)    

Kapitola dále pokračuje výsledky měření oxidu uhličitého vycházející z normy US 

EPA Method 3A - Determination of oxygen and carbon dioxide concentrations in emissions 

from stationary sources (Instrumental analyzer procedure). 114 Dále kapitola obsahuje 

výsledky měření methanu jako zástupce organických látek, který byl analyzován pomocí 

polovodičového analyzátoru. Jsou zde také uvedeny výsledky měření propanu jako zástupce 

nemethanových těkavých organických látek, který byl také analyzován pomocí 

polovodičového analyzátoru. Následují výsledky měření vodíku jako ukazatele probíhajících 

karbonizačních a pyrolýzních procesů, který byl rovněž analyzován pomocí termochemického 

analyzátoru. Závěrem jsou zde uvedeny výsledky měření termodynamické teploty plynu 

vycházejícího z odběrových bodů, která byla měřena v průběhu odběrů a analýz plynných 

látek. 

Výsledky měření na odvalech Ema a Heřmanice jsou vždy v rámci jednotlivých 

sledovaných parametrů statisticky zpracovány a shrnuty v dílčích závěrech. Zdůvodnění 

a diskuse k výsledkům jednotlivých měření je v kapitole 6 Diskuse. 

5.1 Meteorologické podmínky 

V rámci výzkumu plynných látek na odvalech Ema a Heřmanice byla v průběhu 

jednotlivých odběrů zaznamenávána termodynamická teplota, atmosférický tlak, rychlost 

a orientace větru a relativní vlhkost vzduchu.  

V průběhu odběru vzorků SO2 na odběrových bodech Ema a Heřmanice bylo nutno 

zaznamenat termodynamickou teplotu Ta v místě měření pro následný výpočet hodnoty 

normálního objemu plynného vzorku Vn za standardních stavových podmínek. Pro větší 

přehlednost bylo pro vyhodnocení výsledků měření teploty použito grafické znázornění.  
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Nepatrné rozdíly v hodnotách atmosférické teploty (<8 K) na jednotlivých odvalech 

jsou patrně způsobeny odlišnou dobou odběru v průběhu dne a pravděpodobně také souvisí 

s morfologickými podmínkami odvalů Ema a Heřmanice, především namořskou výškou 

(odval Ema 293 m n.m. a odval Heřmanice 239 m n.m.). Vývoj hodnot atmosférické teploty 

v průběhu odběrů vzorků za období leden 2016 až leden 2017 má očekávaný sezónní 

charakter (obrázek 14). 

 
Obrázek 14: Měsíční hodnoty termodynamické teploty ovzduší v odběrovém bodě Ema a Heřmanice 

za období leden 2016 až leden 2017 

Pro výpočet odebraného objemu plynu za standardních stavových podmínek Vn 

bylo nutné spolu s měřením termodynamické teploty provést i měření barometrického tlaku 

pa v místě měření. Rozdíly v hodnotách barometrického tlaku (<2 000 Pa) jsou patrně 

způsobeny odlišnou dobou odběru v průběhu dne a pravděpodobně to souvisí také 

s morfologickými podmínkami jednotlivých odvalů, především nadmořskou výškou. Pro 

lepší znázornění byly výsledky měření barometrického tlaku na odvalech Ema a Heřmanice 

v průběhu měření zobrazeny graficky (obrázek 15): 
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Obrázek 15:  Měsíční hodnoty atmosférického tlaku v odběrovém bodě Ema a Heřmanice  

za období leden 2016 až leden 2017 

Pro vypočtení hmotnostní koncentrace c(SO2) podle normy ČSN EN 14791 4 a ČSN 

83 4711-5 5, bylo nutné vždy odečíst skutečný odebraný objem vzorku plynu V. Ten byl 

odečten z průtokového čerpadla s řízeným průtokem a následně přepočten na normální 

stavové podmínky Vn, podle rovnice 1 (kapitola 4.3 Metodika výpočtů). S ohledem na 

kontinuitu výzkumu Ing. Sarčákové 3 byla také zvolena shodná průtoková rychlost (3 000 

cm3 min-1) a doba odběru (30 min). Finální vypočtené odebrané objemy plynných vzorků 

potřebné pro následný výpočet hmotnostních koncentrací plynných látek na odvalech Ema 

a Heřmanice v závislosti na aktuálním barometrickém tlaku a termodynamické teplotě v období 

leden 2016 až leden 2017 jsou uvedeny v následující tabulce 13: 
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Tabulka 13: Odebraný objem plynu při aktuálním barometrickém tlaku a termodynamické teplotě na 

odvalech Ema a Heřmanice v období leden 2016 až leden 2017 

Měsíc 

Ema Heřmanice 

Ta 

K 
pa 

Pa 
Vn 

m3 
Ta 

K 
pa 

Pa 
Vn 

m3 

Leden 2016 271,05 103 600 0,09273 270,05 103 750 0,09321 

Únor 2016 278,90 100 700 0,08760 278,40 100 800 0,08785 

Březen 2016 279,35 102 460 0,08899 279,25 102 500 0,08905 

Duben 2016 286,05 101 720 0,08628 286,60 101 800 0,08618 

Květen 2016 291,40 101 330 0,08437 291,25 101 330 0,08441 

Červen 2016 290,00 101 250 0,08471 290,00 101 350 0,08479 

Červenec 2016  297,15 101 820 0,08314 293,15 101 620 0,08410 

Srpen 2016 297,15 102 700 0,08385 297,15 102 700 0,08385 

Září 2016 288,15 102 250 0,08609 286,15 102 300 0,08674 

Říjen 2016 280,15 101 400 0,08782 279,15 101 900 0,08857 

Listopad 2016 278,15 102 030 0,08900 278,15 102 200 0,08915 

Prosinec 2016 275,15 101 030 0,08909 274,15 103 000 0,09115 

Leden 2017 263,15 102 130 0,09416 255,15 103 000 0,09794 

Pro lepší popis aktuálních meteorologických podmínek v průběhu jednotlivých 

měření vybraných plynů na odvalu Ema byla rovněž sledována relativní vlhkost vzduchu, 

rychlost větru, orientace větru a oblačnost. Hodnoty relativní vlhkosti vzduchu (Φ), rychlosti 

a orientace větru byly získány pomocí programu Accuweather. Charakteristika oblačnosti 

byla získána odhadem v průběhu měření. Hodnoty těchto parametrů za období leden 2016 

až leden 2017 jsou uvedeny v následující tabulce 14: 

Tabulka 14: Relativní vlhkost vzduchu, oblačnosti, rychlost a orientace větru při odběrech plynných 

vzorků odvalu  Ema v období leden 2016 až leden 2017 

Měsíc 
Φ 

% 
Rychlost větru 

m s-1 
Orientace větru oblačnost 

Leden 2016 85 2,1 J polojasno 

Únor 2016 82 1,1 JZ oblačno 

Březen 2016 75 5,0 S oblačno 

Duben 2016 56 2,6 SV polojasno 

Květen 2016 60 2,1 JZ polojasno 

Červen 2016 73 13,2 JV zataženo, vítr 

Červenec 2016 77 4,2 J slunečno 

Srpen 2016 52 2,0 S slunečno 
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Pokračování tabulky 14 

Měsíc 
Φ 

% 
Rychlost větru 

m s-1 
Orientace větru oblačnost 

Srpen 2016 52 2,0 S slunečno 

Září 2016 92 1,9 S slunečno 

Říjen 2016 71 3,0 V zataženo, déšť 

Listopad 2016 66 3,5 Z zataženo, vítr 

Prosinec 2016 85 8,0 SZ zataženo, vítr 

Leden 2017 77 6,1 JZ polojasno 

Φ - relativní vlhkost vzduchu 

Stejné parametry byly zaznamenávány i na odvalu Heřmanice. Hodnoty relativní 

vlhkosti vzduchu, rychlosti větru, orientace větru a oblačnosti v době odběru plynných 

vzorků na odvalu Heřmanice za období leden 2016 až leden 2017 jsou shrnuty v následující 

tabulce 15: 

Tabulka 15: Relativní vlhkost vzduchu, oblačnosti, rychlost a orientace větru při odběrech plynných 

vzorků odvalu Heřmanice v období leden 2016 až leden 2017 

Měsíc 
Φ 

% 
Rychlost větru 

m s-1 
Orientace větru oblačnost 

Leden 2016 85 2,0 J polojasno 

Únor 2016 82 1,0 JZ oblačno 

Březen 2016 75 6,1 S oblačno 

Duben 2016 56 2,8 SV polojasno 

Květen 2016 60 1,9 JZ polojasno 

Červen 2016 73 13,9 JV zataženo, vítr 

Červenec 2016 77 4,0 J slunečno 

Srpen 2016 52 2,0 S slunečno 

Září 2016 92 1,9 S slunečno 

Říjen 2016 93 5,0 SV zataženo 

Listopad 2016 89 4,2 S zataženo, mlha 

Prosinec 2016 93 3,9 S zataženo 

Leden 2017 76 1,0 SZ zataženo, smog 

 Φ - relativní vlhkost vzduchu 
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5.2 Oxid siřičitý 

Jak bylo popsáno již v úvodu, jedním z cílů disertační práce bylo monitorovat emise 

SO2 na odvalech Ema a Heřmanice v období leden 2016 až leden 2017. Analýzy probíhaly 

pomocí dvou různých volumetrických stanovení, které jsou finančně nenáročnou 

alternativou k drahým přenosným analyzátorům nebo plynové chromatografii pro stanovení 

SO2 v plynném vzorku. Jako odběrové body byly zvoleny průduchy na termicky aktivních 

odvalech Ema a Heřmanice, bez okolního vegetačního pokryvu, které jsou obklopeny 

výkvěty solí a krystalickými agregáty elementární síry, které jsou blíže popsány v kapitole 

4.1 Popis vybraných lokalit. Pro lepší názornost bylo pro vyhodnocení výsledků koncentrace 

oxidu siřičitého v plynných vzorcích na odvalu Ema za období leden 2016 až leden 2017 

použito grafické vyhodnocení (obrázek 16).  

 
Obrázek 16: Vývoj měsíčních hodnot obsahu SO2 v odběrovém bodě na odvalu Ema  

v období leden 2016 až leden 2017  

Vysvětlivky:  
modrá křivka thorin - stanoveno titrační metodou dle ČSN EN 14 791; červená křivka MSII - stanoveno dle 

ČSN 83 4711-5) 

Z výsledků je velmi dobře patrné, že stanovení s použitím indikátoru thorinu dle 

ČSN EN 14 791 a indikátoru methylsulfonazo III dle ČSN 83 4711-5, bylo dosaženo téměř 

shodných výsledků pouze s nepatrnými odchylkami. Tyto rozdíly v koncentracích  

(<3 mg m-3) mohou souviset s přesností stanovení, která je pro thorin ± (1 - 5 %) z naměřené 

hodnoty a pro methylsulfonazo III ± (2 %) z naměřené hodnoty. Nejvyšší obsah SO2 (thorin 
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29,50 mg m-3 a MSIII 27,36 mg m-3) na odvalu Ema byl zaznamenán v lednu 2016 a naopak 

nejnižší (thorin 0,64 mg m-3 a MSIII 0,58 mg m-3) v srpnu 2016.  

Grafické vyhodnocení výsledků obsahu oxidu siřičitého v plynných vzorcích na 

odvalu Heřmanice je uvedeno na obrázku 17. Z výsledků je rovněž patrné, že stanovení 

s použitím indikátoru thorinu dle ČSN EN 14 791 a indikátoru methylsulfonazo III dle 

ČSN 83 4711-5, bylo dosaženo téměř shodných výsledků s nepatrnými rozdíly 

v koncentracích (<5 mg m-3). Odchylky ve změřené koncentraci za použití dvou různých 

metod pravděpodobně také souvisí s přesností stanovení, stejně jako v případě rozdílů na 

odvalu Ema. Nejvyšší obsah SO2 (thorin 78,04 mg m-3 a MSIII 76,74 mg m-3) na odvalu 

Heřmanice byl zaznamenán v září 2016 a naopak nejnižší (thorin 21,42 mg m-3 a MSIII 

20,92 mg m-3) v říjnu 2016.  

 
Obrázek 17: Vývoj měsíčních hodnot obsahu SO2 v odběrovém bodě na odvalu Heřmanice  

v období leden 2016 až leden 2017  

Vysvětlivky:  

modrá křivka thorin - stanoveno titrační metodou dle ČSN EN 14 791; červená křivka MSII - stanoveno dle 

ČSN 83 4711-5) 

Dílčí závěr 

Z grafického vyhodnocení vývoje měsíčních hodnot obsahu oxidu siřičitého 

v plynném vzorku na odvalech Ema a Heřmanice (obrázek 16 a 17) vyplývá, že použitím 

dvou rozdílných metod bylo dosaženo téměř stejné koncentrace SO2, především v lednu 

a říjnu na odvalu Ema a v červnu a srpnu na odvalu Heřmanice.  
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Na odvalu Ema se obsah SO2 v plynných vzorcích pohyboval pro thorin 

v rozmezí 0,64 - 29,50 mg m-3 s roční průměrnou hodnotou 10,58±4,69 mg m-3. Pro 

methylsulfonazo III v rozmezí 0,58 - 27,36 mg m-3 s roční průměrnou hodnotou 

11,07±4,97 mg m-3. Na odvalu Heřmanice se obsah SO2 v plynných vzorcích pohyboval 

pro thorin v rozmezí 21,42 - 78,04 mg m-3 s roční průměrnou hodnotou 34,85±12,26 mg m-3 

a pro methylsulfonazo III v rozmezí 20,92 - 76,74 mg m-3 s roční průměrnou hodnotou 

33,44±11,92 mg m-3. Na odvalu Ema byla naměřena maximální koncentrace v lednu 2016 

(29,50 mg m-3) s následným poklesem a na odvalu Heřmanice zase v září (78,04 mg m-3). 

Z uvedených výsledků je patrné, že průměrný obsah SO2 je na odvale Ema přibližně 3× nižší 

než na odvale Heřmanice. Naměřené hodnoty jsou dále diskutovány v kapitole 6 Diskuse.  

5.3 Oxid uhličitý 

Další sledovanou plynnou látkou na odvalech Ema a Heřmanice byl oxid uhličitý, 

jakožto možný indikátor probíhající termické aktivity. Měření probíhalo na shodných 

odběrových místech, ve stejnou dobu a za stejných meteorologických podmínek jako odběry 

vzorků SO2. Pro lepší znázornění bylo pro vyhodnocení výsledků koncentrace CO2 

v plynných vzorcích na odvalech Ema a Heřmanice použito grafické vyhodnocení výsledků 

(obrázek 18).  

 
Obrázek 18: Vývoj měsíčních hodnot CO2 v odběrových bodech na odvalu Ema a Heřmanice  

v období leden 2016 až leden 2017 metodou US EPA Method 3A 
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Na odvalu Ema byla naměřena nejvyšší koncentrace CO2 (13 082 mg m-3) 

v prosinci roku 2016 a naopak nejnižší koncentrace CO2 (1 079 mg m-3) v srpnu roku 2016. 

Na odvalu Heřmanice byla naměřena nejvyšší koncentrace CO2 (4 587 mg m-3) v červenci 

2016 a nejnižší koncentrace CO2 (1 549 mg m-3) v dubnu 2016. Vývoj měsíčních hodnot 

obsahu CO2 se na odvalu Heřmanice projevovaly poměrně stabilně na rozdíl od odvalu Ema. 

Dílčí závěr 

Na odvalu Ema se obsah CO2 v plynných vzorcích pohyboval v rozmezí hodnot 

1 079 - 13 272 mg m-3 s roční průměrnou hodnotou 8 409±2 946 mg m-3. Na odvalu 

Heřmanice se obsah CO2 v plynných vzorcích pohyboval v rozmezí  

1 549 - 4 587 mg m-3 s roční průměrnou hodnotou 3 007±927 mg m-3. Na odvalu Ema 

byla naměřena maximální koncentrace v prosinci 2016 (13 2727 mg m-3) s následným 

poklesem a na odvalu Heřmanice zase v červenci (4 587 mg m-3). Je patrné, že průměrný 

obsah CO2 je na odvale Ema téměř 3× vyšší než na odvale Heřmanice. Podobně jako tomu 

bylo v případě SO2, výskyt CO2 na odvalech Ema a Heřmanice není stálý a hodnoty 

koncentrací se v rámci jednotlivých měření v období od ledna 2016 do ledna 2017 mění. 

S přihlédnutím k termické aktivitě probíhající na odvalech Ema a Heřmanice, není zvýšené 

množství CO2 oproti normálním hodnotám ničím výjimečným. Naměřené hodnoty jsou dále 

diskutovány v kapitole 6 Diskuse.  

5.4 Methan 

Dále byl na odvalech Ema a Heřmanice sledován methan, jakožto zástupce 

organických látek. Měření probíhalo rovněž na shodných odběrových místech, ve stejnou 

dobu a za stejných meteorologických podmínek jako odběry vzorků SO2 a CO2. 

Pro lepší znázornění bylo pro vyhodnocení výsledků měření koncentrace CH4 

v plynných vzorcích na odvalech Ema a Heřmanice použito grafické znázornění 

(obrázek 19). Na odvalu Ema byla naměřena nejvyšší koncentrace CH4 (6 610 mg m-3) 

v červenci roku 2016 a naopak nejnižší koncentrace CH4 (328 mg m-3) byla naměřena v říjnu 

roku 2016. Na odvalu Heřmanice byla zjištěna nejvyšší koncentrace CH4 (26 478 mg m-3) 

v lednu 2017 a nejnižší koncentrace CH4 (2 899 mg m-3) v prosinci 2016. Na odvalu Ema se 

hodnoty v průběhu roku projevovaly poměrně stabilně na rozdíl od odvalu Heřmanice. 
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Obrázek 19: Vývoj měsíčních hodnot CH4 v odběrových bodech na odvalu Ema a Heřmanice  

v období leden 2016 až leden 2017 s použitím polovodičového analyzátoru 

Dílčí závěr 

Na odvalu Ema se obsah CH4 v plynných vzorcích pohyboval v rozmezí hodnot 

328 - 6 610 mg m-3 s roční průměrnou hodnotou 2 562±1 226 mg m-3. Na odvalu 

Heřmanice se obsah CH4 v plynných vzorcích pohyboval v rozmezí hodnot 

2 899 - 26 478 mg m-3 s roční průměrnou hodnotou 9 953±6 111 mg m-3. Na odvalu Ema 

byla naměřena maximální koncentrace v červenci 2016 (6 610 mg m-3) s následným 

poklesem a na odvalu Heřmanice v lednu 2017 (26 478 mg m-3). Je patrné, že průměrný 

obsah CH4 je na odvale Heřmanice téměř 4× vyšší než na odvale Ema. Podobně jako tomu 

bylo v případě SO2 a CO2, výskyt CH4 na odvalech Ema a Heřmanice není stálý a hodnoty 

koncentrací se v rámci jednotlivých měření v období od ledna 2016 do ledna 2017 mění. Na 

odvalu Ema byla koncentrace CH4 v období leden 2016 až leden 2017 poměrně stabilní 

a naopak na odvalu Heřmanice byly výkyvy v jednotlivých měsících velmi výrazné. 

Naměřené hodnoty jsou dále diskutovány v kapitole 6 Diskuse. 

5.5 Propan 

Další plynnou látkou sledovanou na odvalech Ema a Heřmanice byl propan, jakožto 

zástupce nemethanových těkavých organických látek (NMVOC). Měření probíhalo na 
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shodných odběrových místech, ve stejnou dobu a za stejných meteorologických podmínek 

jako odběry vzorků SO2, CO2 a CH4. 

Pro lepší znázornění bylo pro vyhodnocení výsledků koncentrace C3H8 v plynných 

vzorcích na odvalech Ema a Heřmanice použito grafické znázornění (obrázek 20). Na odvalu 

Ema byla naměřena nejvyšší koncentrace C3H8 (3 486 mg m-3) v listopadu roku 2016 

a naopak nejnižší koncentrace C3H8 (37 mg m-3) byla naměřena v srpnu roku 2016. Na 

odvalu Heřmanice byla zjištěna nejvyšší koncentrace C3H8 (1 126 mg m-3) v listopadu 2016 

a nejnižší koncentrace C3H8 (34 mg m-3) v prosinci roku 2016. Z obrázku je patrné, že výskyt 

C3H8 na odvalech Ema a Heřmanice není stálý a hodnoty koncentrací C3H8 se v rámci 

jednotlivých měření v monitorovaném období mění.  

 
Obrázek 20: Vývoj měsíčních hodnot C3H8 v odběrových bodech na odvalu Ema a Heřmanice  

v období leden 2016 až leden 2017 s použitím polovodičového analyzátoru 

Dílčí závěr 

Na odvalu Ema se obsah C3H8 v plynných vzorcích pohyboval v rozmezí  

37 - 3 483 mg m-3 s roční průměrnou hodnotou 1 220±891 mg m-3. Na odvalu Heřmanice 

se obsah C3H8 v plynných vzorcích pohyboval v rozmezí 34 - 1 126 mg m-3 s roční 

průměrnou hodnotou 366±268 mg m-3. Na odvalu Ema byla naměřena maximální 

koncentrace v listopadu 2016 (3 483 mg m-3) s následným poklesem a na odvalu Heřmanice 

také v listopadu 2016 (1 126 mg m-3). Je patrné, že průměrný obsah C3H8 je na odvale Ema 
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je více než 3× vyšší než na odvale Heřmanice. Naměřené hodnoty jsou dále diskutovány 

v kapitole 6 Diskuse. 

5.6 Vodík 

Poslední plynnou látkou sledovanou na odvalech Ema a Heřmanice byl vodík, jako 

ukazatel probíhajících karbonizačních a pyrolýzních procesů. Měření probíhalo rovněž na 

shodných odběrových místech, ve stejnou dobu a za stejných meteorologických podmínek 

jako odběry vzorků SO2, CO2, CH4 a C3H8. 

Pro lepší znázornění bylo pro vyhodnocení výsledků koncentrace H2 v plynných 

vzorcích na odvalech Ema a Heřmanice použito grafické znázornění (obrázek 21). Na odvalu 

Ema byla naměřena nejvyšší koncentrace H2 (176,8 mg m-3) v prosinci roku 2016 a naopak 

nejnižší koncentrace H2 (2,1 mg m-3) v červenci a srpnu roku 2016. Na odvalu Heřmanice 

bylo dosaženo nejvyšší koncentrace H2 (17,4 mg m-3) v říjnu 2016 a nejnižší koncentrace H2 

(2,5 mg m-3) v červenci a září 2016. Výskyt H2 na odvale Heřmanice je poměrně stálý. 

Zatímco na odvale Ema se hodnoty koncentrací se v rámci jednotlivých měření v období 

od ledna 2016 do ledna 2017 mění, v závislosti na meteorologických podmínkách, 

v chladnějších obdobích je z grafu patrný významný nárůst koncentrace H2.  

 
Obrázek 21: Vývoj měsíčních hodnot H2 v odběrových bodech na odvalu Ema a Heřmanice  

v období leden 2016 až leden 2017 s použitím polovodičového analyzátoru 
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Dílčí závěr 

Na odvalu Ema se obsah H2 v plynných vzorcích pohyboval v rozmezí  

2 - 179 mg m-3 s roční průměrnou hodnotou 48±47 mg m-3. Na odvalu Heřmanice se obsah 

H2 v plynných vzorcích pohyboval v rozmezí 3 - 17 mg m-3 s roční průměrnou hodnotou 

5±2 mg m-3. Na odvalu Ema byla naměřena maximální koncentrace v prosinci 2016  

(179 mg m-3) s následným poklesem a na odvalu Heřmanice v říjnu 2016  

(179 mg m-3). Je patrné, že průměrný obsah H2 ve vycházejícím plynu je na odvale Ema je 

téměř 10× vyšší než na odvale Heřmanice. Naměřené hodnoty jsou dále diskutovány 

v kapitole 6 Diskuse. 

5.7 Teplota plynu 

Probíhající termické procesy v odvalech Ema a Heřmanice způsobují uvolňování 

plynu různého složení. Teplota tohoto plynu je přímo ovlivněna mírou termických procesů 

probíhajících uvnitř odvalu a má významný vliv na konečné složení plynu. Při vyšších 

teplotách například klesá obsah organických látek a naopak při nižších teplotách jejich obsah 

stoupá.   

Pro lepší znázornění bylo pro vyhodnocení výsledků měření termodynamické 

teploty plynu na odvalech Ema a Heřmanice použito grafické znázornění (obrázek 22).  

 
Obrázek 22: Teplota plynu v odběrových bodech na odvalu Ema a Heřmanice  

v období leden 2016 až leden 2017 s použitím digitálního teploměru 
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Na odvalu Ema byla naměřena nejvyšší teplota (303,42 K) v srpnu roku 2016 a naopak 

nejnižší teplota (291,06 K) v lednu roku 2017. Na odvalu Heřmanice bylo dosaženo nejvyšší 

teploty (334,64 K) v listopadu 2016 a nejnižší teploty (324,96 K) v srpnu 2016.  

Dílčí závěr 

Termodynamická teplota vycházejícího plynu na odvalech Ema a Heřmanice není 

stálá a v rámci jednotlivých měření v období od ledna 2016 do ledna 2017 se mění. Na 

odvalu Ema se teplota vycházejícího plynu pohybovala v rozmezí 291,06 - 303,42 K 

s roční průměrnou hodnotou 294,90±2,28 K. Na odvalu Heřmanice teplota vycházejícího 

plynu pohybovala v rozmezí 324,96 - 334,64 K s roční průměrnou hodnotou 

329,73±2,77 K. Na odvalu Ema byla nejvyšší teplota v srpnu 2016 (303,42 K) s následným 

poklesem a na odvalu Heřmanice v listopadu 2016 (334,64 K). Je patrné, že teplota 

vycházejícího plynu je na odvale Heřmanice přibližně o 35 K vyšší než na odvale Ema.  
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6 DISKUSE 

Hlubinné dobývání černého uhlí bylo v minulosti doprovázeno množstvím 

negativních jevů. Jednalo se především o dopravu a uložení velkého objemu průvodních 

hornin, které se těžily společně s užitkovým nerostem. Průvodní horniny svým složením za 

použití tehdejších technologií neumožňovaly širší průmyslové využití. V minulosti vznikaly 

odvaly jak z průmyslové činnosti, tak i z těžby nerostných surovin. Proto byla hlušina i další 

produkty vzniklé z procesů třídění a úpravy uhlí dlouhou dobu ukládány na plochy nazývané 

odvaliště v blízkosti těžebních podniků, kde v průběhu času vznikly rozsáhlé vyvýšeniny 

a následně odvaly, které byly náchylné k samovznícení.  

K samovznícení haldoviny docházelo prakticky ve všech uhelných revírech na 

světě. Zdrojem energie těchto procesů je především fosilní organická hmota. Největší 

množství tepla se uvolňuje při oxidaci nenasycených organických látek. Pokud není energie 

postupně uvolňovaná, může probíhat za teplot <160 °C desorpce plynů z uhlí a při dosažení 

teploty okolo 300 °C dojde k zahoření. Termická aktivita způsobena rozkladem uhelné 

hmoty, způsobuje uvolnění řady chemických látek, které jsou tvořeny prvky obsaženými 

v uhlí i v okolních horninách. Důsledkem je pak tvorba širokého spektra chemických látek 

s jejich následným únikem do všech složek životního prostředí. 55 

V důsledku termických procesů se zvyšuje teplota celého tělesa odvalu, následuje 

poškození vegetace na povrchu a s narůstající teplotou nastává její totální likvidace. Povrch 

pokrytý vegetací na zrekultivovaných částech odvalu nebo plochách s náletovými druhy, 

může být zdrojem rizika požáru, s možnými fatálními důsledky pro všechny složky životního 

prostředí. Pokud je povrch odvalu bez vegetačního pokryvu, znečišťuje přilehlé okolí 

zvýšenou prašností. V dostatečně prohořelých částech odvalu mohou vznikat dutiny, které 

způsobují propady povrchu a vznik nových průduchů, čímž jsou ohroženy osoby i technika. 

Pokud endogenní termická aktivita pokračuje i nadále, může dojít k významnému snížení 

stability odvalu. 7 

Z výsledků různých výzkumů termicky aktivních odvalů vyplývá, že dominantní 

produkty hoření jsou jednoduché uhlíkaté a sirné plyny, jako například CO, CO2, SO2, H2S 

nebo CH4. Organické sloučeniny se zde vyskytují v mnohem nižších koncentracích. Jedná 

se především o n-alkany, iso-alkany, n-alkeny, halogenované uhlovodíky a lehké aromatické 

uhlovodíky. Environmentální rizika, která plynou ze vzniku termicky aktivních odvalů, 

souvisí především se skutečností, že jsou zdrojem velkého množství nejen toxických, ale 

i skleníkových plynů, které mohou způsobit dlouhodobé a nevratné škody na životním 

prostředí. 24 

Výsledné složení plynu vycházejícího z termicky aktivních odvalů závisí na řadě 

faktorů, jako například na druhu a složení zdroje termických procesů, míře karbonizace uhelné 

složky a rovněž době působení sálavého tepla, která ovlivňuje tvorbu nenasycených 

uhlovodíků. Dále může být výsledné složení plynu ovlivněno i rozsahem působících teplot, 

vnitřní stavbě odvalu, především umístění a počet průduchů. Jedním z důležitých faktorů, které 
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ovlivňují výsledné složení plynných emisí, je rovněž přítomnost půdního pokryvu, který je na 

odval umístěn v rámci sanačních a rekultivačních prací, viz obrázek 23. Pro výzkum v rámci 

disertační práce byly vybrány dva odvaly jako zástupci jednotlivých typů termicky aktivních 

odvalů, přičemž odval Ema byl v minulosti sanován a rekultivován a má půdní pokryv, který 

je tvořen pískem a souvkovými hlínami a odval Heřmanice, který je bez půdního pokryvu 

zabraňujícím průchodu některých plynných látek.  

 
Obrázek 23: Složení plynných látek produkovaných termicky aktivními odvaly, bez přítomnosti  

a s přítomností půdního pokryvu (převzato a upraveno) 164 

V disertační práci jsem se zaměřil především na dlouhodobý monitoring pěti 

vybraných plynných látek (SO2, CO2, CH4, C3H8, H2) vycházejících z termicky aktivních 

odvalů a teploty v průduších na odvalech Ema a Heřmanice. Výzkum částečně navazuje na 

práci Ing. Sarčákové „Studium výskytu vybraných znečišťujících látek na aktivních 

ostravských odvalech“, která byla zaměřena na prvotní detekci SO2, která byla prováděna 

v období duben 2015 až leden 2016 a prvotní detekci CO2, CH4 v období leden až březen 

2016. Rozbory a měření plynných látek jsem prováděl celkem třináct měsíců v období od 

ledna 2016 do ledna 2017 s cílem sledovat jednak vývoj koncentrací jednotlivých plynných 

látek a to nejen v průběhu roku, ale i v jednotlivých ročních obdobích. Na základě průměrných 

ročních hodnot koncentrací pak jsou obě monitorované lokality porovnány.  

Pro výzkum v rámci disertační práce byly vybrány plynné látky, které by mohly 

negativně ovlivnit kvalitu ovzduší v přilehlém okolí odvalů. Jedná se o SO2, CO2, CH4, C3H8, 

H2. Na základě výsledků lze konstatovat, že v porovnání s jejich běžnými koncentracemi 

v atmosféře, byly na obou termicky aktivních odvalech detekovány zvýšené koncentrace 

v monitorovaných odběrových bodech ve všech měsících měření. Porovnání běžných 
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koncentrací SO2, CO2, CH4, C3H8 a H2 v atmosféře a naměřených průměrných koncentrací 

za období od ledna 2016 do ledna 2017 je uvedeno v následující tabulce 16. 

Tabulka 16: Normální koncentrace vybraných látek v atmosféře a průměrné koncentrace na odvalech 

Ema a Heřmanice při odběrech plynných vzorků odvalu  Ema v období leden 2016 až leden 2017 

Látka 

Normální 

koncentrace 

v atmosféře 

mg m-3 

Průměrná 

koncentrace Ema 

mg m-3 

Průměrná 

koncentrace 

Heřmanice 

mg m-3 

SO2 0,0125 5 60 10,82* 34,15* 

CO2 786,3 94 8 409 3 007 

CH4 1,298 117 2 562 9 953 

C3H8 < 0,01 117 1 220 366 

H2 0,088 9 145 48 5 

* Výsledek je průměrnou hodnotou výsledků obou použitých metod (ČSN EN 14791 a ČSN 83 4711-5)   

Z tabulky 16 je patrné, že ve všech případech byly průměrné koncentrace 

monitorovaných plynů na odvalech Ema a Heřmanice vyšší než normální koncentrace 

v atmosféře. Koncentrace SO2 byla na odvale Ema více než 800× vyšší oproti normální 

koncentraci a na odvale Heřmanice dokonce více než 2 700× vyšší. Koncentrace CO2 

byla na odvale Ema 11× vyšší a na odvale Heřmanice 4× vyšší oproti normálu. Obsah 

CH4 ve vycházejícím plynu byl na odvale Ema téměř 2 000× vyšší a na odvale Heřmanice 

dokonce více než 7 600× vyšší oproti normální koncentraci v atmosféře. Naměřené 

hodnoty C3H8 nelze porovnat, protože se přirozeně v atmosféře téměř nevyskytuje, ale 

roční průměrné koncentrace C3H8 dokládají, že atmosféra je v blízkosti odvalů uměle 

obohacována C3H8. Koncentrace H2 byla na odvale Ema 540× vyšší a na odvale 

Heřmanice 56× vyšší oproti normálu. 

Termická aktivita na odvalech Ema a Heřmanice stále probíhá, a proto je 

pravděpodobný předpoklad, že bez sanačního zásahu budou tyto odvaly zdrojem 

plynných emisí i nadále. Koncentrace plynných látek jsou v průběhu roku velmi 

proměnlivé a s pokračující termickou aktivitou se mohou nadále zvyšovat. Z finančních 

důvodů nebylo v rámci disertační práce zkoumáno více znečišťující látek, ale 

pravděpodobně se v unikajícím plynu z termicky aktivních odvalů vyskytují i další 

znečišťující látky, které by bylo vhodné dlouhodobě monitorovat pro lepší pochopení  

a sledování vývoje termických procesů, pro další dlouhodobý monitoring se jako vhodné 

látky jeví z anorganických polutantů především H2S, SO3, C2H6, CO, PM a vodní pára. 

Z organických polutantů se jedná především o n-alkany, iso-alkany, n-alkeny, 

halogenované uhlovodíky, lehké aromatické uhlovodíky a PAHS. Výsledky dalších měření 

by mohly sloužit pro zhodnocení environmentálního a zdravotního rizika plynoucího 

z přítomnosti termicky aktivních odvalů na území obydleného města.  

Problematika monitorování termicky aktivních odvalů je neustále aktuální, o čemž svědčí 
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i skutečnost, že bude součástí některých projektů v rámci Přeshraniční spolupráce Česká 

republika - Polsko 2014 - 2020.  

První sledovanou látkou na odvalech Ema a Heřmanice byl oxid siřičitý, který je 

v plynných emisích přítomen a pravděpodobně také z velké části pochází přímo z uložené 

hlušiny, která obsahuje síru. Dalším potenciálním zdrojem SO2 je pyrit, který je během 

přímé oxidace zdrojem tepelné energie, která může iniciovat další termické procesy, 

viz rovnice 36: 165 

  4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + SO2 + 3 412 kJ mol−1 (36) 

Na odvalu Heřmanice byly vzorky odebírány přímo z doutnajícího průduchu, který 

se nachází pod východním svahem. Je umístěn přibližně ve středu plochy probíhající 

termické aktivity v blízkosti manipulační cesty. Jedná se o průduch bez okolního 

vegetačního pokryvu, který je chráněn ze západní strany svahem odvalu. Vývod horkých 

plynů je tak orientován na sever a je obklopen výkvěty solí a krystalickými agregáty 

elementární síry, které indikují přítomnost sirných složek v plynných emisích. Nejvyšší 

koncentrace SO2 (78,04 mg m-3) zde byla naměřena v září 2016 s použitím indikátoru 

thorinu. Na odvalu Heřmanice koncentrace SO2 v období od ledna 2016 postupně narůstala 

s nepatrnými výkyvy až do září 2016, kdy dosáhla maxima s následným prudkým propadem 

koncentrace SO2 v říjnu roku 2016. Z tohoto vývoje lze předpokládat, že v letních měsících 

dosahuje produkce SO2 na odvalu Heřmanice svého maxima, což pravděpodobně souvisí 

s lepšími podmínkami pro tvorbu SO2 namísto SO3 nebo H2S. Protože se jednalo o prvotní 

sledování SO2 na odvalu Heřmanice, nejsou k dispozici žádná data pro porovnání 

meziročních nebo průměrných koncentrací SO2. Ing. Sarčáková se ve své dizertační práci 

touto problematikou nezabývala.  

Oxid siřičitý přítomný v plynu vycházejícím z termicky aktivních odvalů má 

charakteristický kyselý až štiplavý zápach. V ovzduší na odvalech Ema a Heřmanice 

v průběhu měření byl zápach velmi výrazný a způsoboval kyselou pachuť v ústech a obtížné 

dýchání, především při špatných rozptylových podmínkách. V důsledku zvýšeného obsahu 

SO2 ve vycházejícím plynu, může při inhalaci způsobit okamžité dráždění očních, nosních 

a krčních sliznic i u zdravých jedinců a při dlouhodobé expozici lze překročit i práh toxicity 

(28,2 - 42,3 mg m-3). Ten byl na odvalu Heřmanice překročen téměř dvojnásobně a na odvalu 

Ema nebyl práh toxicity dosažen.  

Plyn produkovaný termicky aktivními odvaly také může negativně působit na 

blízké složky životního prostředí, především vegetaci, a také přispívat k tvorbě kyselých 

depozic. Chronické expozice SO2 rostlinami mají za následek zpomalený růst a rychlejší 

odumírání rostlin. V případě chronických expozic lze v některých případech pozorovat 

mírný stupeň chlorózy. Chloróza projevující se skvrnami různé velikosti i zbarvení byla 

pozorována především na rostlinách vysázených v rámci biologické rekultivace v blízkosti 

odvalu Heřmanice. Oxid siřičitý rovněž negativně ovlivňuje metabolismus rostlin, 

způsobuje neschopnost rostliny vyrovnat se s dalšími vlivy okolního prostředí, čímž 

následně rostliny hynou. 65 
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Pro další monitoring SO2 v emisích vycházejících z termicky aktivních odvalů se 

jako vhodnější jeví metoda s použitím indikátoru thorinu dle normy ČSN EN 14 791 4. Při 

použití analýzy SO2 s indikátorem thorin jsou použité roztoky (odměrný, absorpční) méně 

koncentrované a z tohoto důvodu je analýza levnější. Dalším důležitým faktorem pro 

upřednostnění metody s indikátorem thorin je rovněž zřetelnější přechod v bodě ekvivalence 

v průběhu titrace odebraných vzorků. Další výhodou je přímá úprava hodnoty pH s použitím 

pH-metru. Tyto závěry jsou v souladu se závěry Ing. Sarčákové, která ve své práci 3 také 

upřednostnila analýzu SO2 s použitím indikátoru thorin.  

Potvrzení výskytu a prvotní detekce SO2 na odvalu Ema bylo provedeno 

Ing. Sarčákovou. 3 Vzorky SO2 na odvalu Ema byly odebrány z průduchu, který je umístěn 

na jižní prohořívající straně odvalu. Průduch je umístěn pod kamenným valem, je orientován 

na sever a je obklopen krystalickými agregáty elementární síry, které potvrzují přítomnost 

sirných složek v plynu. Pro výzkum v rámci této disertační práce byl vybrán stejný odběrový 

bod, pro lepší porovnatelnost výsledků. Nejvyšší koncentrace SO2 (29,50 mg m-3) zde byla 

naměřena s použitím indikátoru thorinu v lednu 2016 s následným prudkým poklesem 

v únoru, podobný propad koncentrace byl zaznamenán také z července na srpen. Tyto 

poklesy v koncentraci SO2 jsou pravděpodobně spojeny s lepšími podmínkami pro oxidací 

SO2 na SO3 ve zmíněných měsících vlivem meteorologických podmínek nebo přechodem 

síry na H2S, protože H2S ani SO3 nebyl součástí výzkumu nelze tento závěr jednoznačně 

potvrdit. Sledování koncentrace SO2 na odvalu Ema s použitím indikátoru thorinu v období 

duben 2015 až leden 2016 také prováděla Ing. Sarčáková 3 a pro porovnání jsou v následující 

tabulce 17 uvedeny hodnoty průměrných koncentrací SO2. 

Tabulka 17: Porovnání průměrných naměřených hodnot SO2 na odvalu Ema použitím stanovení dle 

normy ČSN EN 14 791 za období duben 2015 až leden 2016 a období leden 2016 až leden 2017 

Období 
duben 2015 - leden 2016 

mg m-3 

leden 2016 - leden 2017 

mg m-3 

Průměrná koncentrace SO2 14,91±7,58  11,07±4,97 

Rozsah koncentrace SO2 7,09 - 31,51 0,64 - 29,50 

Při porovnání výsledků je patrné, že v období leden 2016 až leden 2017 je průměrná 

koncentrace cca o 4 mg m-3 nižší než v období duben 2015 až leden 2016, což je prakticky 

zanedbatelný rozdíl. Naměřené rozsahy koncentrací SO2 se v maximálních hodnotách 

podobají (29,50 a 31,51 mg m-3), ale v minimálních se již rozcházejí (0,64 a 7,09 mg m-3). 

Ze získaných dat je patrné, že termická aktivita na odvalu Ema se příliš nemění a je stálá. 

Ing. Sarčáková 3 prováděla sledování koncentrace SO2 na odvalu Ema také 

s použitím indikátoru methylsulfonazo III v období duben 2015 až leden 2016 a porovnání 

průměrných výsledků měření SO2 jsou uvedeny v následující tabulce 18. 
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Tabulka 18: Porovnání průměrných naměřených hodnot SO2 na odvalu Ema s použitím stanovení dle 

normy ČSN 83 4711-5 za období duben 2015 až leden 2016 a období leden 2016 až leden 2017 

Období 
duben 2015 - leden 2016 

mg m-3 

leden 2016 - leden 2017 

mg m-3 

Průměrná koncentrace SO2 13,18±6,89  10,58±4,69  

Rozsah koncentrace SO2 5,03 - 27,27  0,58 - 27,36  

Z porovnání výsledků je patrné, že v období leden 2016 až leden 2017 je průměrná 

koncentrace s použitím indikátoru methylsulfonazo III cca o 2,5 mg m-3 nižší než v období 

duben 2015 až leden 2016. Tedy obdobně jako v předchozím případě je zde prakticky 

zanedbatelný rozdíl. Naměřené rozsahy koncentrací SO2 se v maximálních hodnotách velmi 

podobají (27,27 a 27,36 mg m-3), ale v minimálních se opět rozcházejí (0,58 a 5,03 mg m-3). 

Závěrem lze shrnout, že koncentrace SO2 je na odvalech Ema a Heřmanice 

v jednotlivých měsících značně proměnlivá a pravděpodobně rovněž významně závisí na 

meteorologických podmínkách a na konkrétním složení uloženého materiálu. Intenzita 

vnitřních termických procesů je na odvale Ema pravděpodobně výrazně nižší než na odvale 

Heřmanice, protože koncentrace SO2 na odvale Heřmanice byly v monitorovaném období 

ve většině případů (s výjimkou ledna 2016) přibližně 3× vyšší než na odvalu Ema. Vyšší 

koncentrace SO2 v lednu roku 2016 bude pravděpodobně způsobena náhodným nárůstem 

termické aktivity, a zároveň faktem, že termická aktivita na odvalu Heřmanice dosahuje 

maxima především v letních měsících. Nižší koncentrace SO2 na odvalu Ema mohou být 

také způsobeny přítomnosti půdního pokryvu, který může významně ovlivnit výsledné 

složení emisí, koncentrace jednotlivých látek i celkovou termickou aktivitu odvalu. Půdní 

pokryv zabraňuje infiltraci srážek do zóny termické aktivity, pokud se voda dostane až do 

centra probíhající termické aktivity, přemění se na vodní páru, která způsobuje vytěsnění 

CO2 a tím způsobí další intenzifikaci probíhajících termických procesů.    

Další monitorovanou plynnou látkou byl oxid uhličitý, který je v plynných emisích 

přítomen a pravděpodobně pochází přímo z uloženého uhelného materiálu anebo organických 

materiálů. Úplná oxidace uhlíkatých materiálů je exotermní proces. Za normálních podmínek 

je teplota vznícení uhlí přibližně 450 °C, ale v případě, že teplo vznikající při termické aktivitě 

nemůže být uvolněno do okolí, nastávají vhodné podmínky pro adiabatický děj a teplota 

vznícení uhlí se tak může snížit až na hodnotu 35 °C v závislosti na umístění uhelné složky 

v rámci tělesa odvalu. V případě nedokonalého spalování, se uvolňuje méně CO2 a více CH4, 

z důvodu nedostatku kyslíku. S narůstající teplotou mohou stoupat koncentrace jednotlivých 

plynných látek vycházející z termicky aktivních odvalů a při pokračující termické aktivitě, 

pokud se nemá teplo kam uvolňovat, mohou koncentrace CO2 dosáhnout až 20 % obj. Během 

přímé oxidace uhelné složky nebo organických materiálů za vzniku CO2 je uvolňována tepelná 

energie, která může iniciovat další termické procesy, viz rovnice 37: 165 

 . C + O2 = CO2 + 394 kJ mol
−1 (37) 
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Na odvalu Ema byla nejvyšší koncentrace CO2 (13 272 mg m-3) naměřena v měsíci 

prosinci roku 2016. Výrazný propad koncentrace byl zaznamenán v období červenec až 

srpen 2016. Uvedené poklesy obsahu CO2 pravděpodobně budou souviset s nízkou rychlostí 

větru v době odběru (2,0 - 4,2 m s-1). Naopak ve dnech odběru s vyšší rychlostí větru (červen 

13,2 m s-1 a prosinec 8 m s-1) byly koncentrace CO2 více než 3× vyšší. Tyto údaje potvrzují, 

že odval Ema obsahuje mnoho průduchů a dutin, které umožňují proudění vzduchu částmi 

odvalu a mohou podporovat termickou aktivitu, která následně způsobuje, že koncentrace 

CO2 narůstá.  

Sledování koncentrace CO2 na odvalu Ema v období leden - březen 2015 prováděla 

také Ing. Sarčáková 3 a pro porovnání jsou v následující tabulce 19 uvedeny hodnoty 

průměrných koncentrací a naměřených rozsahů CO2. 

Tabulka 19: Porovnání průměrných naměřených hodnot CO2 na odvalu Ema za období leden až 

březen 2015 a období leden 2016 až leden 2017 

Období 
leden 2015 - březen 2015 

mg m-3 

leden 2016 - leden 2017 

mg m-3 

Průměrná koncentrace CO2 10 580±7 063 mg m-3 8 409±2 946 mg m-3 

Rozsah koncentrace CO2 0 - 19 240 mg m-3 1 079 - 13 272 mg m-3 

Při porovnání výsledků je patrné, že v období leden 2016 až leden 2017 je průměrná 

koncentrace CO2 cca o 2 000 mg m-3 nižší než v období leden - březen 2015. Naměřené 

rozsahy koncentrací CO2 se v maximálních i minimálních hodnotách rozcházejí, což bude 

pravděpodobně způsobeno nedostatečným časovým intervalem i množstvím odběrů v roce 

2015 a použitou metodou analýzy. Ing. Sarčáková odebírala vzorky plynu pomocí plynové 

myši s následným transportem vzorku do laboratoře s využitím analýzy CO2 plynovou 

chromatografií. Odběr i transport vzorků do laboratoře snižují přesnost stanovení a proto lze 

předpokládat, že v případě použití analýzy in-situ jsou výsledky mnohem přesnější. 

Na odvalu Heřmanice byla nejvyšší koncentrace CO2 (4 587 mg m-3) naměřena 

v červenci 2016. Na odvalu Heřmanice koncentrace CO2 v období od dubna 2016 postupně 

narůstala až do července 2016, kdy dosáhla maxima s následným postupným propadem až 

do října roku 2016. Z tohoto vývoje lze předpokládat, že v letních měsících je na odvalu 

Heřmanice maximální produkce plynného CO2. Protože se jednalo o prvotní sledování CO2 

na odvalu Heřmanice, nejsou k dispozici žádná data pro porovnání meziročních nebo 

průměrných koncentrací CO2.  

Závěrem lze říci, že koncentrace CO2 na odvalu Ema jsou v jednotlivých měsících 

značně proměnlivé a pravděpodobně závisí na meteorologických podmínkách a na 

konkrétním složení uloženého uhelného materiálu. Na odvalu Heřmanice se koncentrace 

CO2 projevovaly v měřeném období poměrně stabilně, přičemž zvýšená produkce CO2 byla 

zaznamenána v teplejších měsících. Intenzita vnitřních termických procesů je na odvale Ema 

pravděpodobně výrazně nižší než na odvale Heřmanice, avšak naměřené vyšší koncentrace 
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CO2 na odvalu Ema ve většině měsíců (s výjimkou srpna a září 2016), jsou pravděpodobně 

způsobeny větší dostupností kyslíku v tělese odvalu Ema než v tělese odvalu Heřmanice.  

Methan obsažený ve vystupujícím plynu z odvalů vzniká především rozkladem 

vyšších uhlovodíků, je tedy původem přímo z uhelného materiálu nebo organických složek, 

které jsou tepelně rozkládány bez přístupu kyslíku. Také je přímo nahromaděn v uhlí nebo 

horninách ve volné nebo vázané formě. Jeho množství v plynných emisích z odvalů závisí 

na obsahu uhelné složky, na míře karbonizace a na vlastnostech krycí vrstvy. Methan tak 

může být uvolňován při teplotách >120 °C. 165 

Na odvalu Ema se koncentrace v sledovaném období leden 2016 až leden 2017 

projevovala v porovnání s odvalem Heřmanice poměrně stabilně. To lze vysvětlit postupným 

dohoříváním odvalu, snižující se teplotou v zóně termické aktivity, která může záviset na 

meteorologických podmínkách anebo také nedostatkem uhelné složky a organických látek, 

které už mohou být z velké části spotřebovány.  

Potvrzení výskytu a prvotní detekce CH4 pomocí plynové chromatografie  

(GC-TCD, GC-FID) na odvalu Ema bylo provedeno Ing. Sarčákovou 3. Stanovení CH4 

v plynných emisích lze provádět různými instrumentálními metodami, pro účely disertační 

práce byla využita metoda analýzy s využitím komerčně vyráběného polovodičového 

analyzátoru. Sledování koncentrace CH4 na odvalu Ema v období leden - březen 2015 

prováděla Ing. Sarčáková 3 a pro porovnání jsou v následující tabulce 20 uvedeny hodnoty 

průměrných koncentrací a naměřených rozsahů CH4. 

Tabulka 20: Porovnání průměrných naměřených hodnot CH4 na odvalu Ema za období leden až 

březen 2015 a období leden 2016 až leden 2017 

Období 
leden 2015 - březen 2015 

mg m-3 

leden 2016 - leden 2017 

mg m-3 

Průměrná koncentrace CH4 197±103  2 562±1 226  

Rozsah koncentrace CH4 42 - 350  328 - 6 610  

Při porovnání výsledků je patrné, že v období leden 2016 až leden 2017 je průměrná 

koncentrace CH4 cca 10× vyšší než v období leden - březen 2015. Naměřené rozsahy koncentrací 

CH4 se v maximálních i minimálních hodnotách rozcházejí, což bude pravděpodobně způsobeno 

nedostatečným časovým intervalem, množstvím odběrů v roce 2015 a použitou metodou. 

Na odvalu Heřmanice byly naopak výkyvy v jednotlivých měsících velmi výrazné 

a pohybovaly se v rozmezí 2 899 - 26 478 mg m-3. Maximální koncentrace CH4 byla 

detekována v lednu 2017 ve stejný měsíc jako byla naměřena nejnižší koncentrace CO2. 

Z výsledků měření CH4 na odvalu Heřmanice plyne, že koncentrace CH4 jsou vyšší 

v chladnějším období a v teplejším období klesají. To bude pravděpodobně způsobeno 

účinnější oxidací uhelné složky a organických látek v teplejším období, čemuž nasvědčují 

i výsledky měření CO2. Protože se jednalo o prvotní sledování CH4 na odvalu Heřmanice, 

nejsou k dispozici žádná data pro porovnání meziročních nebo průměrných koncentrací CH4.  
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Naměřené koncentrace CH4 na obou odvalech jsou pod hranicí výbušnosti a nejsou 

tedy zdraví ani životu nebezpečné. Přesto zvýšené koncentrace a uvolňování CH4 přispívají 

ke vzniku skleníkového efektu, účinnost absorpce slunečního záření pro CH4 je výrazně 

účinnější než pro CO2, proto je zařazen mezi důležité skleníkové plyny. Dalším negativním 

efektem je poškození ozonové vrstvy, 

Závěrem lze říci, že koncentrace CH4 na odvalu Heřmanice jsou v jednotlivých 

měsících značně proměnlivé, jsou vyšší v zimních měsících a pravděpodobně nepřímo závisí 

na intenzitě vnitřních termických procesů, účinnosti oxidace organických látek a na přístupu 

kyslíku. Intenzita vnitřních termických procesů je na odvale Ema pravděpodobně výrazně 

nižší, protože koncentrace CH4 vykazovaly stabilnější hodnoty a ve většině případů 

(s výjimkou července 2016) byly koncentrace CH4 výrazně nižší než na odvale Heřmanice.  

Další látkou sledovanou na odvalech Ema a Heřmanice byl propan, jako zástupce 

nemethanových těkavých organických látek (NMVOC). Je obsažen i v pyrolýzním 

a karbonizačním plynu, který vzniká při pyrolýze nebo karbonizaci černého uhlí. Jeho výskyt 

v plynu vycházejícího z termicky aktivního odvalu indikuje přítomnost uhelné složky 

a probíhající pyrolýzu nebo karbonizaci. S rostoucí teplotou v tělese odvalu totiž klesá podíl 

alifatických uhlovodíků včetně C3H8, při teplotách vyšších než 120 °C v závislosti na 

aktuálních podmínkách probíhá tepelný rozklad alifatických uhlovodíků na další uhlovodíky 

nebo až na CH4 a H2. 
55  

Potvrzení výskytu a prvotní detekce C3H8 jsem prováděl samostatně v lednu 2016. 

Pro analýzu NMVOC lze použít řadu instrumentálních metod, ale žádná z nich není 

použitelná samostatně pro C3H8.  

Výskyt C3H8 na odvalu Ema není stálý a výkyvy v jednotlivých měsících jsou velmi 

výrazné a pohybovaly se v rozmezí koncentrací 37 - 3 483 mg m-3, s maximem v listopadu 

2016 a minimem v srpnu 2016. Prudký nárůst koncentrace C3H8 byl zaznamenán v období 

září až listopad 2016. Koncentrace C3H8 jsou vyšší v chladnějším období a v teplejším 

období klesají, přičemž pokles probíhal postupně od ledna až do srpna 2016, kdy 

koncentrace C3H8 dosáhla minima. Tento jev bude pravděpodobně způsoben lepšími 

podmínkami pro karbonizaci a pyrolýzu uhelné složky a organických látek s následnou 

tvorbou C3H8 v chladnějším období, čemuž nasvědčují i výsledky měření koncentrací H2. 

Naopak výskyt C3H8 na odvale Heřmanice v období leden 2016 až leden 2017, 

v porovnání s odvalem Ema, je poměrně stabilní a pohyboval se v rozmezí koncentrací  

34 - 1 126 mg m-3. Nejvyšší koncentrace C3H8 byla naměřena v listopadu a nejnižší 

v prosinci 2016. Koncentrace C3H8 jsou celkově nižší (s výjimkou dubna, července a srpna), 

to bude pravděpodobně způsobeno účinnější oxidací uhelné složky a organických látek až 

na CH4, jehož koncentrace byly na odvalu Heřmanice výrazně vyšší než na odvale Ema.  

Přítomnost C3H8 v plynných emisích vycházejících z odvalů dokazuje probíhající 

pyrolýzní a karbonizační procesy uvnitř termicky aktivního odvalu. Koncentrace C3H8 ve 

vycházejícím plynu pravděpodobně závisí na teplotě v místě probíhající pyrolýzy nebo 

karbonizace. S probíhající nekontrolovatelnou termickou aktivitou na odvalech Ema 
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a Heřmanice, jsou koncentrace C3H8 a jejich výkyvy v rámci jednotlivých měsíců 

předvídatelné. Vyšší koncentrace C3H8 dokazují pravděpodobně nižší teplotu v zóně 

termické aktivity, která je vhodná pro tvorbu C3H8. Naměřené koncentrace C3H8 jsou pod 

mezí výbušnosti. Vznikající C3H8 který se může podílet na tvorbě fotochemického smogu 

anebo za působení slunečního záření společně s NOX, vytvářet troposférický O3, který má 

negativní dopad na životní prostředí. Protože se jednalo o prvotní sledování C3H8 na odvalu 

Ema i Heřmanice, nejsou k dispozici žádná data pro porovnání meziročních nebo 

průměrných koncentrací C3H8.  

Poslední plynnou látkou sledovanou na odvalech Ema a Heřmanice byl vodík, jako 

ukazatel míry probíhajících karbonizačních a pyrolýzních procesů. Je dominantní složkou 

pyrolýzního a karbonizačního plynu, který vzniká při pyrolýze nebo karbonizaci černého 

uhlí. Za určitých podmínek mohou vznikající plyny obsahovat až 62 % H2. Přítomnost H2 

v plynu vycházejícího z termicky aktivního odvalu indikuje intenzivně probíhající pyrolýzní 

nebo karbonizační procesy uhelné složky, které probíhají nejlépe za vysokých teplot, bez 

přístupu kyslíku. S rostoucí teplotou v tělese odvalu probíhá účinnější pyrolýza nebo 

karbonizace organických látek a klesá koncentrace alifatických uhlovodíků s rostoucí 

koncentrací H2. 
54 

Na odvalu Ema se koncentrace H2 ve sledovaném období pohybovala v rozmezí  

2 - 177 mg m-3. Nejvyšší koncentrace byla naměřena v prosinci 2016 a nejnižší v červenci 

a srpnu 2016. Byl patrný zřetelný nárůst koncentrací v chladnějších obdobích roku, 

především v období leden až červen 2016 koncentrace postupně klesala a v období do října 

byla poměrně stabilní 2 - 6 mg m-3. Následně od listopadu 2016 do prosince 2016 postupně 

narůstala až na maximální koncentraci 177 mg m-3, což bude pravděpodobně způsobeno 

lepšími podmínkami pro pyrolýzní nebo karbonizační procesy v zimním období anebo vyšší 

účinností spalování H2 v teplejších měsících. Na odvalu Ema byl patrný nárůst teploty plynu 

v letních měsících, který podporuje tvrzení, že v letních měsících narůstá na odvalu Ema 

termická aktivita a H2 je z vycházejícího plynu odstraněn a přechází do ovzduší ve formě 

vodní páry. Rovněž byl patrný nárůst koncentrací C3H8 v chladnějších obdobích, který, 

indikuje větší intenzitu karbonizačních a pyrolýzních procesů v zimním období. Výsledné 

koncentrace H2 budou pravděpodobně ovlivněny oběma procesy. 

Na odvalu Heřmanice se koncentrace H2 projevovala v měřeném období, 

ve srovnání s odvalem Ema, poměrně stabilně a pohybovala v rozmezí 3 - 17 mg m-3, 

nejvyšší koncentrace H2 byla zjištěna v říjnu roku 2016 a nejnižší koncentrace H2 v červenci 

a září 2016. Skokový nárůst koncentrace v říjnu bude pravděpodobně způsoben náhodným 

zvýšením účinnosti pyrolýzních anebo karbonizačních procesů. Koncentrace H2 jsou na 

odvalu Heřmanice celkově nižší než na odvalu Ema (s výjimkou června, července, srpna 

a října). To bude pravděpodobně způsobeno vyšší účinností spalování H2 v teplejších zónách 

odvalu Heřmanice, které probíhá za výrazně vyšších teplot než na odvale Ema. Protože se 

jednalo o prvotní sledování H2 na odvalu Ema i Heřmanice, nejsou k dispozici žádná data 

pro porovnání meziročních nebo průměrných koncentrací H2. 
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CH4, C3H8 a H2 pocházejí z rozkladu vyšších uhlovodíků a organických látek. Při 

vyšších teplotách se zvyšuje obsah CH4 a H2 na úkor rozkladu C3H8 a dalších alifatických 

uhlovodíků. Na odvalu Ema nastal zajímavý nárůst koncentrací C3H8 a H2 v chladnějších 

obdobích, přičemž obsah CH4 byl v průběhu roku poměrně stabilní. Tento jev bude 

pravděpodobně způsoben nižší termickou aktivitou v zimních měsících, která by tyto hořlavé 

plyny spotřebovala anebo rozložila. Naopak na odvalu Heřmanice byla koncentrace H2 

v průběhu roku stabilní a koncentrace CH4 byla v zimních měsících vyšší a koncentrace 

C3H8 nižší.  

Nárůst koncentrace CH4 v zimním období na odvalu Heřmanice bude 

pravděpodobně na úkor koncentrace C3H8 vlivem vyšších teplot uvnitř odvalu v zimních 

měsících. Obsah všech těchto plynů byl však pod hranicí výbušnosti. Ovšem s přihlédnutím 

ke stálé termické aktivitě na odvalu Ema lze předpokládat, že výskyt nebezpečných látek bude 

s dalším prohoříváním proměnlivý a mohou se zde vyskytovat i další plynné sloučeniny, které 

nebyly vzhledem k použitým metodám stanovení monitorovány. Bylo by vhodné pro další 

výzkum zavést dlouhodobý monitoring na odvalu Ema plynných látek přímo v jednotlivých 

průduších a sledovat vývoj koncentrace nejen v průběhu roku ale i v průběhu jednotlivých 

měsíců nebo dnů. Na odvalu Heřmanice již započalo postupné rozebírání tělesa odvalu 

a zavedení dlouhodobého monitoringu by po dokončení sanace nebylo účelné.  

Probíhající termické procesy v odvalech Ema a Heřmanice způsobují uvolňování 

horkých plynných zplodin různého složení, teplota vystupujícího plynu je přímo ovlivněna 

teplotou uvnitř odvalu, intenzitou a charakterem termických procesů. Teplota v zóně 

termické aktivity také významně ovlivňuje probíhající procesy a tím i konečné složení 

plynných emisí. Se zvyšující se teplotou klesá obsah alifatických uhlovodíků s dlouhými 

řetězci a v závislosti na dostupnosti O2 v zóně termické aktivity stoupá obsah CO2 nebo CH4.   

Teplota plynu přímo závisí na intenzitě a charakteru termických procesů 

a ovlivňuje konečné složení emisí vycházejících z odvalů, proto byl tento parametr také 

zařazen do výzkumu v rámci disertační práce.  

Na odvalu Ema byly v průběhu vybraného období naměřeny teploty vystupujícího 

plynu pohybující se v rozsahu 291,06 - 303,42 K s nejvyšší teplotou v srpnu 2016 a nejnižší 

v lednu roku 2017. Z hodnot byl patrný sezónní charakter, který byl nejvýraznější v období 

červenec až srpen. V teplejším období byla teplota vyšší než v zimním období. Z tohoto 

sezónního charakteru plyne, že odval Ema pravděpodobně vytváří komínový efekt. Tento 

jev způsobuje, že plyn vycházející na vrcholu odvalu je pravděpodobně nasáván v nižších 

partiích odvalu, z důvodu velkého množství dutin a průduchů. Následně pak prochází 

odvalem směrem vzhůru skrz zónu termické aktivity, kde je ohříván. V letních měsících je 

následně výrazně zvýšená teplota vystupujícího plynu. 

Na odvalu Heřmanice bylo dosaženo nejvyšší teploty vystupujícího plynu 

(334,64 K) v listopadu 2016 a nejnižší (324,96 K) v srpnu 2016. Na odvalu Heřmanice měla 

teplota naprosto opačný sezónní charakter než na odvalu Ema, v letních měsících bylo 

dosaženo nejnižších teplot a nejvyšších teplot v podzimních a jarních měsících. Tento jev 
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pravděpodobně souvisí částečně s táním sněhu a částečně s meteorologickými podmínkami, 

především s celkovým srážkovým úhrnem a relativní vlhkostí vzduchu. Prosakující voda je 

zdrojem kyslíku, který se může účastnit dalších exotermních reakcí. Voda a vlhkost, hraje 

významnou roli v reakci mezi O2 a uhelnou složkou, a to tím že katalyzuje oxidaci.  

Je pravděpodobné, že podzemní voda se téměř neúčastní reakcí probíhajících 

v odvalu, největší příspěvek vody bude pravděpodobně způsoben infiltrací dešťových 

a sněhových srážek. Pokud by byla dominantním zdrojem vlhkosti v odvalu podzemní voda, 

nebylo by možné pozorovat sezónní charakter. Voda, která se neúčastní reakcí uvnitř odvalu 

a není spotřebována při termických procesech, odchází společně s produkovaným plynem 

ve formě vodní páry. Tato vodní pára má původ částečně v průsacích a částečně vzniká 

dehydratací organických a minerálních látek. Vodní pára snáze kondenzuje a způsobuje 

vytěsnění CO2, to má za následek další intenzifikaci probíhajících termických procesů.  166 

Závěrečné shrnutí 

V průběhu analýz plynných látek byly detekovány C3H8 a H2, které lze 

považovat za indikátory pyrolýzních a karbonizačních procesů. Pro uhelné odvaly je 

typické nehomogenní složení uložené hlušiny a pravděpodobně jsou zde uloženy i jiné 

druhy odpadů (stavební, komunální, průmyslový), čímž se mohou dramaticky měnit 

nejen koncentrace ale i poměrné zastoupení jednotlivých látek a celkové složení plynu. 

Z těchto důvodů mohou v některých případech určité plyny chybět nebo se naopak nově 

vyskytnout. Pro názornost bylo na obrázku 24 vytvořeno průměrné procentuální 

zastoupení vybraných plynných látek v měřeném období leden 2016 až leden 2017 na 

odvalu Heřmanice. 

 
Obrázek 24: Procentuální zastoupení měřených plynných látek produkovaných termicky aktivním 

odvalem Heřmanice  
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Na odvalu Heřmanice byl ze zvolených plynných látek v rámci výzkumu 

dominantní látkou CH4, následovaný CO2, C3H8, SO2 a nejmenším množstvím H2. Průměrné 

procentuální zastoupení jednotlivých plynných látek rovněž ukázalo na odlišný charakter 

termické aktivity na jednotlivých odvalech. Na odvale Ema byl dominantní látkou CO2, 

následovaný CH4, C3H8, H2 a nejmenším množstvím SO2 jak je uvedeno na následujícím 

obrázku 25.  

 
Obrázek 25: Procentuální zastoupení měřených plynných látek produkovaných termicky aktivním 

odvalem Ema  

Monitoring teploty vycházejícího plynu z odvalů Ema a Heřmanice poukázal na 

velmi odlišný charakter termické aktivity těchto odvalů. Podmínky, které ovlivňují 

probíhající termickou aktivitu, jsou na těchto odvalech velmi rozdílné. Na odvalu Ema byla 

průměrná teplota vystupujícího plynu o více než 35 K nižší než na odvalu Heřmanice. Nižší 

teplota vystupujícího plynu je pravděpodobně způsobená postupným dozníváním termické 

aktivity na odvalu Ema, který je termicky aktivní více než šedesát let, zatímco odval 

Heřmanice je termicky aktivní přibližně čtyřicet let. V průběhu měření byl pozorován 

opačný sezónní charakter teploty vystupujícího plynu, která je pravděpodobně ovlivněna 

značně rozdílnými podmínkami na jednotlivých odvalech.  

Odval Ema je z velké části zrekultivovaný a má půdní pokryv s bujnou vegetací, 

vyskytující se téměř na celém povrchu odvalu, který pravděpodobně brání infiltraci srážek 

přímo do termicky aktivní zóny. Bylo by vhodné zavést dlouhodobý monitoring teploty 

přímo v jednotlivých průduších a sledovat vývoj teploty nejen v průběhu roku ale i v průběhu 

jednotlivých měsíců nebo dnů. Na odvalu Heřmanice již započalo postupné rozebírání tělesa 

odvalu a další monitoring by mohl poukázat, jaký vliv má rozebírání odvalu na výsledné 

složení plynných emisí.  
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Odval Ema je v současnosti památkově chráněný, v roce 2011 byl vyhlášen zákaz 

vstupu na těleso odvalu, který byl v roce 2012 zrušen. Dnes je odval Ema vyhledávanou 

turistickou atrakcí s turistickou a naučnou stezkou. V průběhu měření plynných látek na 

odvalu Ema nebyly naměřeny nebezpečné koncentrace vybraných plynů, ale byly 

pozorovány nově vznikající průduchy (obrázek 26 - vpravo), které by mohly indikovat 

potenciální nebezpečí propadu osob při vstupu na odval. Bylo by proto vhodné zvážit 

opětovné zavedení zákazu vstupu, dokud se termická aktivita, postupné sesedání a propady 

odvalu úplně nezastaví.  

 
Obrázek 26: Nové průduchy na odvalu Heřmanice (vlevo) a Ema (vpravo) 9. 9. 2016 

Na odvale Heřmanice započalo v lednu 2017 postupné rozebírání s cílem odtěžit 

celý odval a plochu následně zrekultivovat. V průběhu měření na odvalu Heřmanice nebyly 

naměřeny nebezpečné koncentrace plynných látek, ale byly také pozorovány nově vznikající 

průduchy (obrázek 26 - vlevo), které by mohly indikovat potenciální nebezpečí při vstupu 

na odval, proto by bylo vhodné zvážit zavedení zákazu vstupu na celý povrch odvalu. Přes 

rozsáhlou termickou aktivitu a probíhající sanační a rekultivační práce na odvale, je odval 

Heřmanice stále veřejně přístupný, s výjimkou nejvyššího patra odvalu, které je ohraničeno 

cedulemi se zákazem vstupu varující před možným nebezpečím úrazu a propadu.  
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7 ZÁVĚR 

Termicky aktivní odvaly Ema a Heřmanice jsou zdrojem škodlivých plynných 

látek, který se může částečně podílet na celkovém znečištění ovzduší na Ostravsku. 

Endogenní požár způsobuje uvolňování plynných emisí, jejichž dominantní složkou jsou 

CO2 a CH4. Složení emisí i koncentrace jednotlivých škodlivin, je ovlivněna mnoha faktory, 

z nichž nejvýznamnější je roční období a aktuální meteorologické podmínky. 

Disertační práce shrnuje výsledky měření pěti vybraných plynných látek za období 

leden 2016 až leden 2017, které jsou emitovány termicky aktivními odvaly Ema 

a Heřmanice. Výzkum volně vychází z práce Ing. Sarčákové, která byla zaměřena na detekci 

oxidu siřičitého, oxidu uhličitého a methanu na odvalu Ema. 

Stanovení SO2, bylo prováděno v souladu s projektem SGS SP2016/20 s použitím 

dvou volumetrických metod s indikátorem thorinem dle ČSN EN 14 791 a indikátorem 

methylsulfonazo III dle ČSN 83 4711-5. Pro dlouhodobé měření se jako výhodnější projevila 

titrační metoda s indikátorem thorin.  

Další částí výzkumu byl monitoring CO2, s použitím metody dle US EPA Method 

3A s použitím komerčně vyráběného NDIR analyzátoru. Koncentrace CO2 byly 

v jednotlivých měsících značně proměnlivé a pravděpodobně závisí na meteorologických 

podmínkách a na konkrétním složení uloženého uhelného materiálu. Na odvalu Ema byly 

naměřeny vyšší průměrné koncentrace CO2 než na odvalu Heřmanice.  

Jsou zde také uvedeny výsledky měření CH4 jako zástupce organických látek, C3H8 

jako zástupce nemethanových těkavých organických látek, H2 jako ukazatele probíhajících 

karbonizačních a pyrolýzních procesů. Tyto plyny byly analyzovány pomocí 

termochemického analyzátoru. Na odvalu Heřmanice byly naměřeny vyšší průměrné 

koncentrace CH4 než na odvalu Ema.  

Závěrem jsou zde uvedeny výsledky měření termodynamické teploty vystupujícího 

plynu, která byla měřena v průběhu odběrů a analýz plynných látek a poukázala na velmi 

odlišný charakter vybraných odvalů. 

Pro lepší pochopení probíhajících termických procesů by bylo vhodné zavést 

následný monitoring znečišťujících látek na odvalu Ema, rozšířený o ostatní sloučeniny síry, 

uhlíku a vodíku, především H2S, SO3, C2H6, CO a vodní páru. S přihlédnutím k různorodému 

charakteru materiálu haldoviny, které při termické aktivitě ovlivňuje výsledné koncentrace 

znečišťujících látek, je nezbytné zavést dlouhodobé monitorování sledovaných ukazatelů 

znečištění přímo v jednotlivých průduších. Pro následný monitoring odvalu Ema se jako 

nejvýhodnější jeví zavedení kontinuálních metod stanovení znečišťujících látek. Na odvalu 

Heřmanice již započalo postupné rozebírání tělesa odvalu a další monitoring by mohl 

poukázat na vliv odtěžování na výsledné složení plynných emisí.  
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