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Abstrakt 
 

 Odvaly jsou průvodním jevem při dobývání uhlí. Jedná se o horniny doprovázející uhelné 
sloje, tzv. hlušinu. Hlubinná těžba v Ostravsko-Karvinských dolech (OKR) byla z velké části 
prováděna na zával, přičemž vytěženou hlušinu z přípravných děl a z procesu třídění a úpravy uhlí 
bylo nutné ukládat na povrchu. Už v 19. století docházelo na Ostravsku k vytváření odvalů, později 
byla hlušina využívána i k zavážení poklesových kotlin, vzniklých poddolováním území. Pozůstatkem 
dlouhodobého dolování černého uhlí v OKR jen na území města Ostravy je až 50 odvalů různé 
velikosti, s úhrnnou plošnou rozlohou okolo 600 ha. 

Odvaly se podle místních podmínek jejich založení liší výškou, tvarem, objemem a rozlohou, 
což jsou rozhodující vlastnosti pro jejich začlenění do krajiny. Obecně jsou odvaly vnímány jako 
negativní estetický prvek, vyčleňující se z okolního reliéfu. Ať už jsou zarostlé náletovou vegetací 
nebo po více či méně úspěšných rekultivačních úpravách, zůstávají plochami s omezenými možnostmi 
dalšího využití. Na odvalech bývalých dolů OKR se dnes nacházejí řádově miliony m3 odvalených 
hornin. Některé z odvalů splynuly s okolní krajinou a jsou již nerozeznatelné. Nadále však mohou 
negativně ovlivňovat životní prostředí. 

V minulosti se významnější vliv odvalené karbonské hlušiny na složky životního prostředí 
(ŽP) nepředpokládal. Studie z posledních cca 20 až 30 let však prokázaly jejich významný vliv na 
okolní životní prostředí.  

Karbonská hlušina jako taková kontaminanty neobsahuje, mohou se z nich však za určitých 
podmínek uvolňovat. Hlavním rizikovým faktorem spojeným s karbonskými hlušinami je možnost 
vzniku endogenního hoření, které je zdrojem řady negativních vlivů jak pro složky ŽP, tak pro zdraví 
osob (emise škodlivin do ovzduší, zvýšení povrchové teploty odvalu a degradace rostlinného pokryvu 
včetně živočichů, zvýšení emisí prašného spadu a respirabilních prachových částic, vznik kaveren 
ohrožujících osoby propadem, kontaminace podzemních a povrchových vod).  

Chemická reaktivita odvalených hornin je dána především množstvím přítomných 
nestabilních minerálů – především pyritu (kyz železný, chemicky disulfid železnatý), karbonátů 
a živců. Pyrit snadno podléhá zvětrávání (vlivem infiltrace srážek a průniku vzdušniny do odvalu), za 
vzniku kyseliny sírové, resp. síranů. Proces acidifikace je výraznější především v místech záparů 
(endogenního hoření), proto jsou z hlediska vlivu na životní prostředí problémem především tepelně 
aktivní odvaly.  

Vzhledem k obsahu sulfidické síry a spalitelných látek představuje karbonská hlušina stálé 
riziko iniciace hoření např. při nevhodném zásahu do starých odvalů apod. Významnou roli hraje 
i geotechnický stav odvalů nebo odpady a kaly, které byly na odvalech v minulosti ukládány a mohou 
představovat druhotný zdroj kontaminace horninového prostředí a podzemní vody. V regionu OKR je 
někdy tento vliv obtížně rozlišitelný v důsledku existence celé řady dalších zdrojů kontaminace. 

Zatímco výluhy haldoviny (především tepelně přeměněné) mohou významně ovlivňovat 
kvalitu podzemních a povrchových vod v jejich okolí, endogenní hoření uvnitř tělesa odvalu je 
zdrojem kontaminanace půdního vzduchu a ovzduší (CO, CO2, NOx, VOC). V půdním vzduchu byla 
zjištěna celá škála organických sloučenim jako benzen a další monocyklické aromáty, PAU, ClU, 
PCB, PCDD, PCDF a další, z nichž některé jsou prokázanými karcinogeny. Typ kontaminace 
uvolňované při procesu hoření do půdního vzduchu a následně do okolí je závislý na teplotě uvnitř 
tělesa odvalu, přístupu kyslíku a dalších faktorech. 

Velmi významným negativním faktorem souvisejícím s termickými procesy je vysoká teplota 
povrchu a z toho vyplývající ztráta vegetačního krytu. Odvaly jsou tak v důsledku větrné eroze 
zdrojem polétavého prachu (včetně respirabilních částic PM10), který je v Ostravě příčinou častých 
smogových situací. V místech s vegetací může endogenní hoření přejít v otevřený oheň a zmařit 
investice vložené do rekultivace. Vznik, vývoj a směr migrace termických procesů uvnitř odvalů lze 
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jen obtížně predikovat, proto je nutný stálý termometrický monitoring odvalů, aby se předešlo 
povrchovému požáru a jeho přenosu mimo odval.  

Dalším negativním důsledkem termických procesů je pak nebezpečí propadu osob 
a mechanismů do vyhořelých kavern v hloubi odvalu.  

Předmětem analýzy rizik byly odvaly Ema, Hedvika a Heřmanice, které jsou ve správě 
státního podniku DIAMO, odštěpný závod Odra. Odvaly se nacházejí na území Ostravy (katastrální 
území Slezská Ostrava, Radvanice, Hrušov a Heřmanice) a území Petřvaldu u Karviné. Rozdílné 
geologické a hydrogeologické podmínky, charakter těchto odvalů z pohledu jejich vzniku (stáří), 
objemu deponovaného materiálu, tvaru i rozsahu termických procesů, vyžadovaly rozdílný přístup při 
řešení.  


