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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 2010 1, 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 

Probíhající termická aktivita způsobuje produkci širokého spektra znečišťujících 

organických nebo anorganických látek. Mezi převládající látky, které jsou produkovány 
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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 normované metody US EPA 3A - Determination of oxygen and 

carbon dioxide concentrations in emissions from stationary sources (Instrumental analyzer 

procedure). 6 

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. 

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 
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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. 7  

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. 2 

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.). 8  

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. 9 

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, 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. 

3 VÝSLEDKY A 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. 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. 9 

K samovznícení haldoviny docházelo prakticky ve všech uhelných revírech na 

světě. Zdrojem energie těchto procesů je především fosilní organická hmota. Největší 
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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. 10 

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. 11 

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 

ovlivňují výsledné složení plynných emisí, je rovněž přítomnost půdního pokryvu, který je na 

odval umístěn v rámci sanačních a rekultivačních prací. 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.  

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. 

3.1 Oxid siřičitý 

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 1).  
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Obrázek 1: 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 

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 2. 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.  
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Obrázek 2: 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) 

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.    
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3.2 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 3).  

 
Obrázek 3: Vývoj měsíčních hodnot CO2 v odběrových bodech na odvalu Ema a Heřmanice  

v období leden 2016 až leden 2017 metodou US EPA Method 3A 

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. 

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.  

3.3 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 4). 

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. 

 
Obrázek 4: Vývoj měsíčních hodnot CH4 v odběrových bodech na odvalu Ema a Heřmanice  

v období leden 2016 až leden 2017 s použitím polovodičového analyzátoru 

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, 
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protože koncentrace CH4 vykazovaly stabilnější hodnoty a ve většině případů (s výjimkou 

července 2016) byly koncentrace CH4 výrazně nižší než na odvale Heřmanice.  

3.4 Propan 

Další plynnou látkou sledovanou na odvalech Ema a Heřmanice byl propan, jakožto 

zástupce nemethanových těkavých organických látek (NMVOC). Měření probíhalo na 

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 5). 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 5: Vývoj měsíčních hodnot C3H8 v odběrových bodech na odvalu Ema a Heřmanice  

v období leden 2016 až leden 2017 s použitím polovodičového analyzátoru 

Přítomnost C3H8 v plynných emisích vycházejících z odvalů dokazuje probíhající 

pyrolýzní a karbonizační procesy uvnitř termicky aktivního odvalu. Koncentrace C3H8 ve 
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vycházejícím plynu pravděpodobně závisí na teplotě v místě probíhající pyrolýzy nebo 

karbonizace. S probíhající nekontrolovatelnou termickou aktivitou na odvalech Ema 

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.  

3.5 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 6).  

 
Obrázek 6: 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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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.  

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. 

3.6 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 7).  

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.  

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.  
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Obrázek 7: Teplota plynu v odběrových bodech na odvalu Ema a Heřmanice  

v období leden 2016 až leden 2017 s použitím digitálního teploměru 

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.  12 

3.7 Shrnutí 

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. 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 
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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.  

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 

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 1. 

Tabulka 1: 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 13 10,82* 34,15* 

CO2 786,3 94 8 409 3 007 

CH4 1,298 15 2 562 9 953 

C3H8 < 0,01 15 1 220 366 

H2 0,088 9 16 48 5 

* Výsledek je průměrnou hodnotou výsledků obou použitých metod (ČSN EN 14791 a ČSN 83 4711-5)   

Z tabulky 1 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.  

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 
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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.  

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 8 - 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.  

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 8 - 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.  

 
Obrázek 8: Nové průduchy na odvalu Heřmanice (vlevo) a Ema (vpravo) 9. 9. 2016 
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4 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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