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Anotace 

Tato práce popisuje zjednodušeně průběh sanace území bývalé Koksovny Karolina. 

V první části práce je studovaná lokalita vymezena, jsou charakterizovány její přírodní 

poměry a stručně popsán její historický vývoj. Z historického vývoje zájmové lokality 

vyplývá podstata celé problematiky. Další část obsahuje podrobnější průběh procesu 

analýzy rizik plynoucích z povahy znečištění zájmového území a návrh moţných řešení. 

Posléze je zjednodušeně popsán průběh samotného sanačního zásahu, ve kterém je 

souhrnně obsaţen princip nosné sanační technologie termické desorpce. V neposlední řadě 

je zhodnoceno naplnění projektovaných cílů nápravných opatření. V závěru je shrnut 

globální význam celého projektu. 

 

Klíčová slova: území Karolina, sanace zemin, kontaminace, znečištění, termická desorpce, 

PAU, fenoly. 

Summary 

This paper simplify describes the remediation of the former Coke oven plant 

Karolina site. In the first part of the paper is studied locality defined, characterization of 

natural conditions and brief description of the historical development is described in this 

part. From the historical development of the interest location shows the essence of the 

issue. Another section contains a detailed progress of the analysis of the risks arising  

from the nature of the pollution of the area and proposal of the possible solutions. Then is 

simply described the progress of the remediation, which is collectively contained  

the principle supporting remediation technology thermal desorption. Finally, it assessed  

the fulfillment of the projected goals of corrective measures. The conclusion summarizes 

the global importance of the project. 

 

Key-words: Karolina site, soil remediation, contamination, pollution, thermal desorption, 

PAHs, phenols. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 
 

CIU  chlorované uhlovodíky 

COZ  Centrální odval Zárubek 

ČD  České dráhy s. o. 

ČIŢP OI Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát 

ČÚZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DNAPL nevodná organická fáze těţší neţ voda 

DPB  Důlní Průzkum a Bezpečnost, a.s. 

EPA  Environmental Protection Agency 

FNM  Fond národního majetku 

GIS  Geografický informační systém 

INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

IR  infračervené záření 

MŢP  Ministerstvo ţivotního prostředí  

NEL  nepolární extrahovatelné látky 

OHS  okresní hygienická stanice 

OKD  Ostravsko-karvinské doly 

OKK  Ostravsko-karvinské koksovny 

PAU  polycyklické aromatické uhlovodíky 

SMO  Statutární město Ostrava 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Sanace území bývalé Koksovny Karolina proběhla na základě smlouvy č. 131/96 

mezi FNM ČR a akciovou společností Ostravsko-karvinské doly, která byla uzavřena  

ve smyslu usnesení vlády ČR č. 169/96. V rámci tzv. ekologické smlouvy se FNM ČR 

zavázal k úhradě účelně vynaloţených nákladů na splnění ekologických závazků OKD, a.s. 

vzniklých před privatizací ve smyslu usnesení vlády ČR č. 123/93. Samotná koksovna byla 

spolu se souvisejícími provozy zdemolována před nabytím platnosti smlouvy mezi FNM 

ČR a OKD, a.s. [10], [29] 

Po nezbytném průzkumu zájmové lokality za účelem analýzy kontaminace bylo 

v listopadu 1996 rozhodnuto ČIŢP OI Ostrava o nápravných opatřeních zjištěných škod  

na ţivotním prostředí. Cílem opatření bylo odstranit látky škodlivé vodám obsaţené  

v horninovém prostředí zájmového území sanace, zastavit šíření kontaminace do širšího 

okolí a zabezpečit budoucí vyuţití zájmové lokality za přijatelných zdravotních rizik. [29] 

Cílem mé práce je zjednodušeně popsat průběh sanace území bývalé Koksovny 

Karolina, jednoho z doposud nejsloţitějších remediačních zásahů realizovaných  

na území ČR, od vzniku ekologické zátěţe během mnohaleté historie, přes analýzu škod  

na ţivotním prostředí, po samotný sanační zásah a zhodnocení jeho úspěšnosti. 
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2 CHARAKTERISTIKA STUDOVANÉ LOKALITY 

2.1 Geografické vymezení 

Na jiţním okraji centra města Ostravy, v blízkosti Frýdlantských mostů, 

Moravskoslezského národního divadla a Výstaviště Černá louka, leţí území bývalého 

průmyslového areálu Karolina, komplex provozů zaloţený na vyuţívání černého uhlí, 

všeobecně známý jako území bývalé Koksovny Karolina, jelikoţ koksárenský provoz byl 

hlavním důvodem masivního znečištění horninového prostředí této lokality. 

Území bývalé Koksovny Karolina leţí na katastrálním území Moravská Ostrava  

a Přívoz (list SMO 1 : 5000, Ostrava 7-0, 7-1, 8-0, 8-1). Na severní straně je lokalita 

přibliţně ohraničena ulicí 28. října a ulicí Na Karolině, na západní a jiţní straně tělesem 

ţeleznice ČD mezi stanicemi Ostrava – Střed a Ostrava – Hlavní nádraţí a vlečkou OKD, 

Doprava, a.s. mezi bývalým dolem Zárubek a nádraţím Ostrava – Střed. [1]   

Přehlednou situaci studované lokality představuje lokální mapa ČÚZK v měřítku 

1:10000 (viz. Příloha 1). 

2.2 Majetkové vztahy 

Majetkoprávní vztahy k nemovitostem se za celé období vývoje tohoto území 

výrazně měnily. Poslední známý status významných vlastníků pozemků studované lokality 

byl stav k 31. prosinci 1994 (Tab. 1). [2] 

Vlastník Plocha [m
2
] 

OKD a.s., Ostrava 116 385 

Technické služby, Ostrava 1 59 198 

Moravskoslezské teplárny a.s., Ostrava 47 677 

MCHZ a.s., Ostrava 10 973 

Vítkovice a.s., Ostrava 5 153 

Město Ostrava 2 309 

Tabulka 1: Celkový souhrn výměry pozemků na území Karolina podle významných vlastníků [2] 
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2.3 Charakteristika přírodních poměrů 

2.3.1 Geomorfologické situování lokality 

Studované území se nachází v oblasti Ostravské pánve, která navazuje  

na Moravskou bránu a dále na sever se rozevírá do níţinného reliéfu polského Slezska,  

a údolní terase řeky Ostravice na jihozápad od centra města Ostravy. Osou údolí 

charakterizované oblasti je řeka Odra, jejímiţ nejvýznamnějšími přítoky v oblasti pánve 

jsou od západu Opava, Ostravice a Olše. Z důvodů urbanistického rozvoje je původní 

morfologie terénu zakryta. Nadmořská výška studované lokality se pohybuje v rozmezí 

210 aţ 220 m n. m. [2], [11] 

2.3.2 Geologické poměry 

Z hlediska regionálně-geologického patří studovaná lokalita do komplexu příkrovů 

karpatské předhlubně. Jde o propadlinu tektonické geneze oddělující Český Masív  

a Karpatskou soustavu, dva hlavní stavební prvky participující na geologické stavbě ČR. 

Propadlinu tvoří mělkomořské sedimenty, pocházející z dob vyzdvihování Karpat 

z geosynklinální pánve, kdy terciérní moře ustupovalo. [1], [2] 

Předkvartérní podloţí lokality tvoří sedimenty svrchního paleozoika ve hloubce 40 

aţ 100 m. Jedná se zejména o neogenní vápnité jíly aţ jílovce s prachovitými aţ jílovými 

písky. Kvartérní příkrov je tvořen říčními sedimenty, písčitými aţ hlinitopísčitými štěrky 

údolní terasy řeky Ostravice. V nadloţí se vyskytují sedimenty antropogenního rázu, celé 

území je pokryto naváţkami o různé mocnosti. [2] 

2.3.3 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Z hydrologického hlediska náleţí lokalita povodí řeky Ostravice (č. povodí 2-03-

01-061). Ostravice se pak vlévá do řeky Odry, toku I. řádu. Oblast je dle charakteristiky 

povrchových vod středně vodná, nejvodnatější je v březnu, přičemţ retenční schopnost 

v této oblasti je malá. Odtok je velmi kolísavý, součinitel odtoku je k = 0,21 – 0,30,  

tedy v rozmezí středních hodnot. [3] 
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Profil Průměrný dlouhodobý průtok Qa [m
3
/s] 

Lučina – ústí 12,45 

Ostravice pod Lučinou 15,45 

Odra pod Ostravicí 47,50 

Tabulka 2: Hydrologické údaje povodí řeky Ostravice (ČHMÚ 1931 – 1980) [3] 

Z hydrogeologického hlediska náleţí lokalita fluviálním uloţeninám Ostravice  

a Morávky, tj. do hydrogeologického rajónu č. 151-1. Pod lokalitou se nachází místní 

rozvodnice, podzemní voda odtéká od jihu dvěma směry, směrem na SZ do centra města 

Ostravy a na východ do Ostravice, která představuje lokální erozní bázi. [1]  

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3,7 aţ 5,8 metrů pod terénem, svého 

maxima dosahuje v březnu aţ v dubnu, minimálního stavu nabývá v září aţ listopadu. 

Směrem k řece Ostravici  dosahuje hladina podzemní vody větší hloubky a to aţ 8,6 m  

pod terénem. Průměrná hodnota specifického odtoku se pohybuje v rozmezí 1,0 l/s
.
km

2
  

aţ 1,5 l/s
.
km

2
. [2] 

Hlavní hydrogeologický kvartérní kolektor této oblasti je souvisle zvodněný a je 

tvořen průlinově propustnými říčními štěrky o průměrné mocnosti 3 aţ 5 metrů. Podloţí 

hydrogeologického kolektoru je tvořeno slabě propustnými jíly o mocnosti aţ několik 

desítek metrů, nadloţí tvoří nepravidelná vrstva fluviálních hlín mocná v rozmezí od tří 

metrů aţ po téměř nulovou mocnost. [2]  

Hladina podzemní vody je přímo závislá na činnosti atmosférických sráţek. 

Koeficient filtrace kolektoru, jenţ definuje jeho propustnost, se pohybuje v rozmezí  

kf = n
.
10

-4 
m/s aţ kf = n

.
10

-5
 m/s. Podloţní jíly působí jako izolátor, jejich koeficient 

propustnosti je v rozmezí kf = n
.
10

-9
 m/s aţ kf = n

.
10

-11
 m/s. Fluviální hlíny tvořící nadloţí 

mají charakter poloizolátoru, díky obsahu říčních štěrků je jejich koeficient propustnosti  

o něco vyšší, konkrétně kf  = n
.
10

-7
 m/s aţ kf  = n

.
10

-9
 m/s. [2] 



Jakub Šerek: Sanace území bývalé Koksovny Karolina 

 

2013  5 

 

2.3.4 Klimatické poměry 

Klima daného území je mírně teplé aţ suché s mírně teplou zimou, převaţuje JZ 

proudění, které tvoří 28,7 % ročního podílu veškerých větrů v oblasti, dále je zastoupeno 

S a SV proudění v podílu 10 – 12 %. [3] 

Směr větru S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří 

Četnost [%] 14,01 13,51 2,50 1,20 5,91 29,59 12,90 8,40 11,98 

Tabulka 3: Větrná růžice Ostrava (ČHMÚ Ostrava, 1997) [1] 

Měsíc Průměrné sráţky [mm] Průměrné výpary [mm] 

1 27 2 

2 27 6 

3 34 32 

4 41 66 

5 78 102 

6 92 113 

7 105 118 

8 101 96 

9 66 69 

10 57 35 

11 40 12 

12 35 1 

Tabulka 4: Průměrné srážky a výpary ve studované lokalitě [1] 
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Měsíc Průměrná teplota [°C] Sluneční svit [hod.] 

1 -2,6 21,0 

2 -1,0 37,2 

3 3,0 59,3 

4 7,9 80,2 

5 12,9 112,1 

6 15,9 97,2 

7 17,3 113,5 

8 17,0 107,7 

9 13,5 76,1 

10 9,0 68,1 

11 3,8 31,0 

12 -0,5 20,1 

Tabulka 5: Vybrané klimatologické charakteristiky studované lokality (stanice Ostrava – Lučina, 1961 – 

1990) [3] 

2.4 Historický vývoj území Karolina 

Průmyslový areál Karolina se začal vyvíjet okolo roku 1842 blízko historického 

centra Ostravy na ploše o celkové rozloze asi 20 hektarů. Toto území se rozkládalo  

na levém břehu řeky Ostravice a bylo sloţeno ze zaplavovaných pozemků, které byly 

zamokřovány podzemní vodou sousedních periferií vyšší říční terasy. Území bylo  

před vznikem průmyslového areálu výhradně vyuţíváno historickým vodním náhonem  

a Horním mlýnem z konce 14. století. Po vybudování dolu se areál postupně rozrostl  

o koksovnu, huť, elektrárnu, pudlovnu a chemické závody, přičemţ koryto původního 

Mlýnského náhonu bylo vyuţíváno pro odvod odpadních vod z provozů. [2], [6] 

Nejstarší ostravská šachta Jáma Karolina byla vyhloubena roku 1837 Moravsko-

ostravskou uhelnou společností. V roce 1843 změnila šachta vlastníka, přešla  

do vlastnictví bankéřského rodu Rothschildů, kteří počátkem 19. století rozšiřoval  
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své zájmy po celé Evropě a mimo jiné věnovali pozornost financování těţkého průmyslu. 

Důleţitým mezníkem nejen v historii území Karoliny, ale i celé historii průmyslu  

na Ostravsku, byl vznik Vítkovického horního a hutního těţířstva v roce 1873, které 

představovalo jeden z nejobjemnějších monopolů té doby v celé Evropě, v němţ měli 

Rothschildi podstatné majetkové podíly. Postava reprezentující zájmy rodu Rothschildů  

na Ostravsku a v konečném výsledku nejvýznamnější průmyslník 19. století tohoto kraje 

byl Salomon Mayer von Rothschild, stojící za výstavbou Severní dráhy Ferdinandovy, jenţ 

koupil Rudolfovu huť a několik dolů na Ostravsku, přičemţ jedním z dolů byla právě Jáma 

Karolina, která byla pojmenována po Salomonově vnučce. [7], [8], [9], [12] 

 

Obrázek 1: Jáma Karolina na přelomu 19. a 20. století [5] 

Jáma Karolina byla ve finále hluboká 550 metrů a bylo zde uplatněno prvně 

několikero tehdy inovativních technických řešení hlubinného dobývání nerostných loţisek. 

Mezi nevýznamnější patřily větrná pec, parní stroj nebo uţití techniky vodovzdorného 

jámového roubení. Šachta byla propojena ţelezniční tratí a lanovkou s koksovnou, která 

vznikla později a dostala rovněţ jméno Karolina. [4], [9] 

Koksovna Karolina byla vybudována roku 1858 přímo v průmyslovém areálu okolo 

černouhelného dolu. Od svého vzniku se ţivelně rozrůstala, kolem roku 1930 uţ bylo 

v provozu celkem 216 pecí, uhlí do nich bylo dopravováno lanovkami z okolních šachet  

a kromě Jámy Karolina to byly jámy Šalamoun, Ida a Tereza. [2], [4] 
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Obrázek 2: Koksovna Karolina v roce 1937, pohled od SZ [4] 

V ţivelně se rozrůstajícím průmyslovém areálu Karolina vzniklo po vybudování 

koksovny několik dalších provozů. Roku 1865 se na jihu území mezi Ostravsko-

frýdlantskou ţelezniční tratí a koksovnou zrodila Schülerova huť, kolem roku 1872 začal 

provoz Ţofínské hutě a později v prostoru Schülerovy hutě vzniká elektrocentrála Karolina 

(Obr. 3). V neposlední řadě se roku 1909 stává součástí koksovny také briketárna  

a od konce 19. století se v areálu rozbíhá i koksochemický provoz, který se stal roku 1926 

samostatným. [2], [4] 

 

Obrázek 3: Areál Karolina v roce 1921, celkový pohled od JZ, v popředí dvoulodní hala elektrárny, v pozadí 

Žofiina huť [1] 

Na konci období Druhé světové války byl areál Karolina po bombardování Ostravy 

v roce 1944 zdevastovaný. V poválečném období obnovy byl komplex znárodněn v rámci 

zestátňovacího procesu velkých průmyslových podniků, provozy byly separovány  

do izolovaných závodů dle oboru působnosti na Ţofiinu huť a Koksovnu Karolina. [2], [6] 
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Průmyslový areál se postupem času, svým zasazením blízko centra města, stal 

nejen překáţkou v urbanistickém vývoji, ale i výrazným faktorem omezujícím zlepšení 

kvality ţivotního prostředí, proto byly jednotlivé provozy v průběhu 70. let 20. století 

omezovány, obsah produkce byl přesouván do ostatních závodů tohoto typu, aţ do úplného 

zastavení výrobní kapacity. [2], [6] 

 

Obrázek 4: Koksovna Karolina před demolicí na konci 80. let 20. století [5] 

Absolutní konec průmyslového areálu Karolina započal odstavením koksárenských 

baterií v létě roku 1985 a na závěr odstavení uhelného prádla o rok později. Na konci 80. 

let byla většina budov v areálu po zbavení technologických prvků srovnána se zemí,  

ale zdemolovány byly pouze nadzemní části staveb, takřka vše pod úrovní terénu bylo 

ponecháno v původním stavu a většina silně znečištěného pozemku byla prostě zarovnána  

i přesto, ţe kontaminanty tvořené převáţně černouhelným dehtem pronikly za 150 let 

provozu areálu aţ do horninového prostředí. [2], [6] 

Jedinými demolicemi nedotčenými stavbami v bývalém průmyslovém areálu 

Karolina byl zbytek komplexu někdejší elektrocentrály na jiţní straně, tvořený dvoulodní 

halou s  přilehlou budovou a dále pak zůstala netknuta sestava obytných domů na východě 

území, která přiléhá k budově Moravskoslezského národního divadla. [2] 

V 90. letech byly části areálu vyuţívány k různým účelům, na vyvýšené ploše 

odvalu bývalé Ţofiiny hutě se rozprostíralo Trţiště Karolina známé spíše jako ostravská 

burza, na místě bývalé Jámy Karolina se nacházel autobazar a na ploše někdejší Koksovny 
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Karolina na jihu území byl v provozu autoservis. V tomto stavu byl areál do druhé 

poloviny 90. let, kdy započala sanace území bývalé Koksovny Karolina na základě 

“Usnesení vlády ČR ze dne 28. února 1996 č. 169 k řešení sanace území bývalé koksovny 

Karolina v Ostravě a o úhradě nákladů na nápravu ekologických škod vzniklých  

před privatizací akciové společnosti Ostravsko-karvinské doly Ostrava” (viz. Příloha 2). 

[2], [6] 

Stát se v rámci privatizace Ostravsko-karvinských dolů zavázal případnému 

budoucímu majiteli pozemků, ţe odstraní ekologické škody v zájmovém území, vzniklé  

za dlouholeté činnosti jeho podniků, na vlastní náklady. Sanace této lokality byla řazena  

na první místa likvidace starých ekologických zátěţí v Ostravě právě kvůli vysokému 

stupni znečištění horninového prostředí v těsné blízkosti moderně se vyvíjejícího centra 

města. [6], [16], [17] 

 

Obrázek 5: Území bývalé Koksovny Karolina v roce 1996 [1] 

2.5 Specifikace označení studované lokality 

První stavbou na studovaném území nesoucí jméno “Karolina” byla důlní šachta 

Jáma Karolina. Koksovna vybudovaná v její těsné blízkosti dostala posléze stejné jméno  

a ostatní objekty postavené v rozrůstajícím se průmyslovém areálu také, tedy aţ na huť 

v jihovýchodní části území. Vzniklý průmyslový areál tak byl celý označován jako 
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“průmyslový areál Karolina”, “areál Karolina”, nebo podle nejvýznamnějšího provozu 

v areálu jako “areál koksovny Karolina”.  

Po znárodnění těţkého průmyslu v roce 1945, kdy došlo k zániku Vítkovického 

horního a hutního těţířstva, byl průmyslový areál Karolina rozdělen na samostatné 

provozy, přičemţ prvním byla “Koksovna Karolina” a druhým Ţofínská huť nebo také 

Ţofiina huť. Po postupném omezování výrobních kapacit jednotlivých provozů  

a konečném zániku v průběhu poslední čtvrtiny 20. století by se aţ do konce období 

procesu sanace studovaného území měla lokalita správně označovat jako “území bývalé 

Koksovny Karolina”, jeţ je zřejmé z historického vývoje tohoto území, nebo jen “území 

Karolina” pro potřeby projektu sanace. 

2.6 Vymezení zájmového území sanace 

Na základě Rozhodnutí ČIŢP OI Ostrava “Sanace lokality Karolina – uložení 

opatření k nápravě škod na životním prostředí” ze dne 5. 11. 1996 (viz. Příloha 3), které 

bylo vydáno na základě zpracování výsledků průzkumných prací provedených v letech 

1993 aţ 1995, bylo rozhodnuto, ţe zájmovým územím sanace bylo veškeré území bývalé 

Koksovny Karolina i se všemi sousedícími plochami, jejichţ horninové prostředí bylo 

prokazatelně obdobně souvisle znečištěno. Dle Rozhodnutí ČIŢP OI Ostrava výsledná 

sanovaná plocha představovala oblast o celkové výměře takřka 30 hektarů. [1], [2] 

Zájmové území sanace bylo dle charakteru znečištění rozděleno na dvě zóny (viz. 

Příloha 4), které se dále dělily na několik dílčích sublokalit (viz. Příloha 5). Hlavní zónu 

(zóna A) tvořily dvě dílčí sublokality, kterým v procesu proveditelnosti sanace byly 

pracovně přiřazeny označení “areál A: Centrální část” (areál A) a “areál B: oblast ulice 28. 

října” (areál B). Druhou zónu (zóna B) tvořil zbytek území Karolina s bývalým odvalem 

Ţofiiny hutě, skládající se z několika dalších dílčích sublokalit. Areál A: Centrální část 

představoval majoritní sektor zájmového území sanace o celkové výměře cca 5,5 hektarů, 

přilehlý úsek komunikace na severu území bývalé Koksovny Karolina tvořil areál B: oblast 

ulice 28. října o celkové výměře cca 5 700 m
2
. [1], [10], [21] 
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3 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ RIZIK, MOŢNÁ ŘEŠENÍ 

Pro získání co nejpřesnější představy o stavu a charakteru znečištění studované 

lokality byly v rámci analýzy rizik nedílnou součástí remediačního procesu zájmového 

území průzkumné práce, na jejich výsledcích závisela volba odpovídajících sanačních 

technologií. Poţadavky na zjištění co nejpřesnějšího rozsahu znečištění a povahy 

jednotlivých kontaminantů určily míru a pracovní postup průzkumných prací. 

3.1 Průzkumné práce 

Základní princip průzkumných prací spočívá v odběru a analýze vzorků. V dnešní 

době máme k dispozici spoustu nových technologií pro odběr různých vzorků a jejich 

analýzu, které byly vyvinuty pro efektivnější průběh průzkumu při vzrůstajících nárocích 

na kvalitu výsledků. Nezbytnou součástí analytického procesu průzkumu je manipulace  

se vzorkem, je třeba svědomitě dodrţovat obecný postup s ohledem na potřebné stanovení 

(Obr. 6). [14], [15]  

 

Obrázek 6: Obecný postup pro manipulaci se vzorkem [15] 

Před samotnými průzkumnými pracemi pro následnou sanaci území bývalé 

Koksovny Karolina byla v minulosti provedena celá řada průzkumů dané lokality různého 

charakteru, jednalo se zejména o průzkumné práce prováděné za účelem detekce polohy 

loţisek černého uhlí. Kromě toho byla do konce 20. století vykonána série průzkumů 
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zběţně hodnotících geologické podloţí lokality, především kvartérní sedimenty, které byly 

v té době nejvýznamněji postiţenou podloţní vrstvou, avšak výsledky těchto průzkumných 

prací byly velmi strohé, pro účely pozdějšího posouzení kontaminace horninového 

prostředí nepouţitelné. [2], [13] 

3.1.1 Předběţná etapa průzkumných prací 

V období od října 1993 do února 1994 proběhl předběţný průzkum zájmové 

lokality firmou GHE s.r.o., během kterého bylo odebráno celkem 54 vzorků zemin a 18 

vzorků vod pomocí osmnácti vystrojených monitorovacích vrtů pro vzorkování zemin  

a podzemních vod. Průběh vzorkování byl velmi komplikován charakterem nadloţí, které 

bylo tvořeno sedimenty antropogenního rázu, jenţ měly místy mocnost aţ 5 metrů a často 

obsahovaly ţeleznou a ţelezobetonovou suť. [2], [3] 

Předběţnými průzkumnými pracemi bylo zjištěno, ţe kromě předpokládané 

masivní kontaminace horninového prostředí vzniklé za 150 let průmyslového provozu, 

jsou další nebezpečné kontaminanty v podzemních částech bývalých objektů zaniklého 

areálu. [2], [3] 

Předběţná etapa průzkumných prací tedy potvrdila, ţe demolice provedené 

v zájmové lokalitě na koci 80. let zahrnovaly pouze destrukci nadzemních částí 

jednotlivých objektů a vše pod úrovní tehdejšího terénu bylo ponecháno a zasypáno 

(viz. Příloha 4). Pod mocnými deponiemi naváţek se tak nacházela většina podzemních 

částí technologických celků tehdejších provozů se všemi produktovody, nádrţemi  

a zásobníky, vše bylo pohřebeno spolu s různými nebezpečnými odpady prostým 

zarovnáním terénu nesourodými naváţkami tvořenými z části stavební sutí, přičemţ došlo 

po letech na některých místech k samovolnému propadu úrovně terénu do nedostatečně 

zasypaných podzemních prostorů. [2], [3], [13], [21] 

3.1.2 Podrobná etapa průzkumných prací 

Na předběţnou etapu průzkumných prací navazoval detailnější průzkum zájmového 

území započatý v červenci 1994, jehoţ smyslem bylo upřesnění rozmístění pohřbených 

technologických prvků a základových konstrukcí zdemolovaných objektů, specifikace 

kontaminace zemin a podzemních vod a posouzení vlivů kontaminovaného prostředí  
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na širší okolí. Podrobný průzkum sestával z geofyzikálních prací, geobotanického 

průzkumu, vrtných prací, vzorkovacích prací, hydrodynamických zkoušek a laboratorní 

analýzy. Průběh byl veden návrhem zpracovaným na základě výsledků předběţné etapy 

průzkumu, ale postupem času byl několikrát modifikován získáváním nových informací 

během dílčích prací. [2], [13] 

3.1.2.1 Geofyzikální práce 

Úkolem geofyzikálního prací byla přesná lokalizace podzemních konstrukcí  

a technologických prvků. Bylo vyuţito dvou geofyzikálních metod průzkumu a to 

magnetometrického měření a vysokofrekvenčního elektromagnetického profilování 

impulzním georadarem. [2] 

Magnetometrický průzkum byl obstarán společností Geonika, s.r.o. s vyuţitím 

technického vybavení společnosti Zebra Earth Science, Ltd., Kanada. Cílem tohoto 

průzkumu bylo určit polohu ţelezných konstrukcí pod povrchem mapováním 

magnetických anomálií. Tato metoda byla schopna obstojně detekovat ţelezné objekty  

aţ do hloubky 6 metrů. S rostoucí hloubkou se ale zvyšovala nepřesnost identifikace 

jednotlivých objektů, která byla způsobena zhoršující se rozlišovací schopností metody  

se zvyšující se vzdáleností objektů od detektoru, související se vzájemným překrýváním 

vnějších magnetických polí ţelezných předmětů. [2], [21] 

Ve větších hloubkách se pro specifikaci umístění ţelezných konstrukcí osvědčila 

druhá metoda geofyzikálního průzkumu, která byla zajištěna společností Geotrend s.r.o., 

metoda vysokofrekvenčního elektromagnetického profilování georadarem, jenţ bylo 

účinné aţ do hloubky patnácti metrů a nebylo ovlivněno negativními vlivy magnetických 

anomálií. [2] 

3.1.2.2 Geobotanický průzkum 

Geobotanický průzkum lokality se skládal z leteckého spektrozonálního 

snímkování, geobotanické interpretace spektrozonálních snímků a pozemního 

geobotanického průzkumu. Spektrozonální snímkování opatřil Argus GeoSystém, spol. 

s.r.o., geobotanickou interpretaci spektrozonálních snímků a pozemní geobotanický 

průzkum provedla společnost Aquatest, a.s. Cílem geobotanického průzkumu bylo 
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zhodnotit vliv místního znečištění na rostlinstvo v zájmovém prostoru a přilehlých 

lokalitách a podle toho upřesnit celkový obraz stavu a povahy kontaminace. [2] 

Metoda spektrozonálního snímkování funguje na principu barevného zobrazení 

fotografovaných objektů v blízkém IR světelném spektru. Zdravá vegetace by na takovém 

snímku měla barvy v rozmezí karmínových odstínů, naopak stresovaná vegetace by byla 

zobrazena šedě, namodrale aţ černě (Obr. 7). [2] 

 

Obrázek 7: Letecký spektrozonální snímek studované lokality z 3. 7. 1994 [2] 

Geobotanickou interpretací spektrozonálních snímků a následným pozemním 

geobotanickým průzkumem studované lokality bylo stanoveno, ţe patrně celá zájmová 

oblast byla nepochybně kontaminována řadou organických sloučenin, přičemţ nejvyšších 

koncentrací dosahovala kontaminace v oblasti areálu A. [2] 

3.1.2.3 Vrtné práce 

Vrtné práce zajišťovala společnost TopGeo Brno, s.r.o., od listopadu 1994 do února 

1995 bylo po celém území realizováno celkem 34 vystrojených monitorovacích vrtů  

na odběr vzorků do hloubky aţ 10,0 m, dva doplňkové vystrojené monitorovací vrty  

do hloubky 6,0 m, pak 8 čerpacích vystrojených vrtů do hloubky rovněţ aţ 10,0 m  

a dohromady 39 nepaţených monitorovacích vrtů. Ve finále vrtných prací činila celková 

odvrtaná metráţ 376,5 m u všech paţených vrtů a 241,3 m v případě vrtů nepaţených. [2], 

[13] 



Jakub Šerek: Sanace území bývalé Koksovny Karolina 

 

2013  16 

 

Vrtné práce byly komplikovány v celé zájmové lokalitě kvůli mocným deponiím 

naváţek ţelezobetonové suti, proto byly vrty prováděny pomocí mobilní vrtné soupravy 

metodou předvrtání rotačním ponorným kladivem s pneumatickým příklepem, kdyţ  

se podařilo projít různorodým rezistentním příkrovem, pokračovalo se v průzkumných 

vrtech jádrovnicemi tvořenými spirálovými vrtáky z tvrdé slitiny. Vrtná jádra  

se umisťovala do dřevěných vzorkovnic pro odběry vzorků (Obr. 8). [2] 

 

Obrázek 8: Detail dřevěné vzorkovnice s fluviálními štěrky masivně kontaminovanými dehtovými látkami 

z hloubky kolem 7 m v oblasti bývalé Koksovny Karolina [2] 

Na rozdíl od návrhu podrobného průzkumu byl počet vystrojených monitorovacích 

vrtů navýšen o 6 kusů z důvodu nově objevených skutečností o kontaminaci podzemní 

vody a celkový počet nepaţených vrtů byl naopak sníţen při navýšení průměrné hodnoty 

dosaţené hloubky. Monitorovací vrty na ploše po bývalé Ţofiině huti nebylo moţné 

provést dle návrhu, jelikoţ zde bylo antropogenní nadloţí tvořeno aţ 8 metrů mocným 

násypem strusky se zbytky ţeleza, proto byla většina vrtů přesunuta po obvodu tohoto 

prostoru. [2] 

3.1.2.4 Vzorkovací práce 

Vzorkovací práce byly provedeny společností GHE Ostrava, s.r.o., vzorky byly 

odebírány ze středních částí vrtných jader a uchovávaly se ve skleněných nádobkách  

se zabroušenými hrdly, vše pro zachování co nejmenší ovlivnitelnosti reprezentativních 
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vzorků. Zeminy se vzorkovaly tak, ţe byl odebrán jeden aţ dva vzorky pro stanovení 

anorganických kontaminantů a jeden vzorek pro stanovení organických kontaminantů a to 

z nesaturované zóny, i ze saturované, která byla majoritně tvořena fluviálními štěrky. [2] 

Vzorkování bylo provedeno i u vrtů z předběţné etapy průzkumných prací  

a celkově bylo v rámci podrobné etapy průzkumu odebráno 206 vzorků, z toho 101 vzorků 

zemin a 105 vzorků podzemních vod, přičemţ vzorky vod zahrnovaly i dva kontrolní 

vzorky pro stanovení mnoţství PAU a navíc byl k analýze odebrán jeden vzorek volné fáze 

dehtů. [2], [13] 

3.1.2.5 Hydrodynamické zkoušky 

Hydrodynamické zkoušky byly provedeny společností GHE Ostrava, s.r.o., byly 

realizovány prostřednictvím tří hydrouzlů za účelem ověření primárních hydraulických 

parametrů zvodněné části kolektoru. [2] 

V prostoru dalšího hydrouzlu, který byl situován v oblasti výrazné kontaminace 

produkty bývalé Koksovny Karolina, bylo ověřeno eventuální odčerpání volné fáze dehtů, 

přerušovaným 36 hodinovým čerpáním se podařilo vyčerpat přibliţně 300 l DNAPL, které 

byly následně zneškodněny v koksovně Jan Šverma společnosti OKK Koksovny, a.s. [2], 

[13], [18] 

3.1.2.6 Laboratorní zkoušky 

Všechny odebrané vzorky byly podrobeny laboratorním zkouškám pro stanovení 

obsahu kontaminantů a určení základních fyzikálních parametrů. Laboratorní rozbory byly 

uskutečněny prostřednictvím společností Povodí Odry, a.s., DEZA a.s., OHS Karviná  

a Unigeo a.s. Vzorky zemin byly analyzovány na přítomnost těţkých kovů, vybraných 

anorganických a organických ukazatelů v sušině a několik reprezentativních vzorků bylo 

analyzováno z hlediska vybraných anorganických a organických ukazatelů v jejich vodném 

výluhu. [2], [13] 

3.1.2.7 Závěr podrobné etapy 

Podrobná etapa průzkumných prací byla završena v dubnu 1995. Dílčí práce  

této etapy průzkumu byly postupně realizovány specializovanými skupinami dle oboru 
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působnosti z různých společností, avšak celkovou koordinaci všech prací měla na starost 

společnost GHE, a.s., která ze všech výsledků vypracovala detailní zprávu o podrobném 

průzkumu znečištění v zájmovém území, která byla stěţejním bodem pro další postup 

v procesu sanace území bývalé Koksovny Karolina. [2], [3] 

Jednou z mnoha interpretací výsledků podrobného průzkumu jsou mapy plošného 

rozšíření jednotlivých kontaminantů v zeminách (viz. Příloha 6). 

Specialisté z US EPA přezkoumali výsledky podrobné etapy na základě podnětu 

MŢP ČR a v říjnu 1995 vypracovali analýzu rizik a koncept sanace. Současně také 

francouzský institut INERIS zpracoval v prosinci 1995 studii sanace zájmové lokality  

na základě výsledků společnosti GHE s.r.o. Výsledky podrobného průzkumu byly také 

vyuţity jako podkladové materiály pro souhrnnou zprávu o analýze rizik společnosti  

AQ-test, s.r.o. [6], [13] 

3.1.3 Sanační průzkum 

Na výsledky z předběţné a podrobné etapy průzkumu území bývalé Koksovny 

Karolina navazovaly v roce 1997 průzkumné práce sanačního průzkumu, za účelem 

ověření všech potřebných informací pro vypracování projektu sanace území Karolina, 

závaţně uloţeného Rozhodnutím ČIŢP OI Ostrava (viz. Příloha 3). Sanační průzkum 

provedla společnost GHE, a.s. na základě smlouvy o dílo, podepsané mezi touto 

společností a Generálním dodavatelem stavby, společností OKD, Rekultivace, a.s (později 

AWT Rekultivace, a.s.). Cílem sanačního průzkumu byly detailnější průzkumné práce 

v oblasti bývalé Ţofiiny hutě a SZ části zájmového území, přesné specifikování hranice 

znečištěné oblasti pod úrovní ul. 28. října a na sever od ní, upřesnění všech dostupných 

znalostí geofyzikálních poměrů a hydrodynamických parametrů lokality, doplnění 

celkového přehledu primárních kontaminantů a jejich migračních schopností, instalace 

monitorovacích vrtů pro monitoring podzemních vod a upřesnění materiálů  

pro vypracování časové náročnosti sanace. [1], [3], [19] 

Geofyzikální práce sanačního průzkumu byly zaměřeny na detailní zmapování 

dutin a volných prostorů pod úrovní terénu a podrobné modelování horninového prostředí 

v souvislosti s jeho znečištěním. Součástí sanačního průzkumu byly měřičské práce 

provedené pracovníky společnosti OKD, Rekultivace a.s., v průběhu celé etapy bylo 
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v rámci geodetických prací provedeno vytyčení sítě bodů pro geofyzikální průzkum, 

selektivní plynometrický průzkum a konečnou specifikaci vrtných prací. [1], [3] 

3.1.3.1 Vzorkovací práce 

Celkové mnoţství odebraných vzorků bylo kvůli vysokým nárokům na přesnost 

výsledků daleko větší neţ za obě předešlé etapy dohromady, bylo odebráno 375 vzorků 

zemin kvůli celkovému stanovení obsahu kontaminantů, 320 vzorků zemin pro stanovení 

obsahu kontaminantů v selektivním výluhu, 58 vzorků zemin pro stanovení obsahu 

kontaminantů ve vodném výluhu a 26 vzorků zemin reprezentujících sloţení horninového 

prostředí lokality. [3] 

V průběhu vzorkování vody bylo odčerpáno v součtu 20,272 m
3
 podzemních vod, 

z toho bylo odebráno celkem 164 vzorků pro laboratorní analýzu na přítomnost těţkých 

kovů a vybraných organických látek a 37 vzorků na úplný chemický rozbor. [3] 

Vrtné práce v rámci vzorkovacích prací sanačního průzkumu byly provedeny  

za pomoci několika mobilních jednotek a v součtu bylo odvrtáno 1792,7 m. Laboratorní 

zkoušky odebraných vzorků zajišťovala společnost OKD, DPB Paskov, a.s. [3], [21] 

3.1.3.2 Plynometrický průzkum 

Důleţitým dílčím bodem sanačního průzkumu byla selektivní plynometrie.  

V severní části areálu A proběhla od července do září 1997 selektivní plynometrická 

měření, jejichţ účelem bylo stanovit povahu a mnoţství plynných uhlovodíků v půdním 

vzduchu pro vymezení ventingových polí, která měla sníţit koncentraci plynných 

polutantů před započetím skrývkových prací. Území vymezené pro selektivní 

plynometrický průzkum bylo specifikováno na základě výsledků z podrobné etapy 

průzkumných prací, hranice oblastí pro ventingová pole byly vymezeny průběţným 

porovnáváním výsledků atmogeochemického průzkumu s limitními hodnotami 

kontaminace půdního vzduchu stanovenými Rozhodnutím ČIŢP OI Ostrava (viz. Příloha 

3). [3] 

Atmogeochemický průzkum byl dle Rozhodnutí ČIŢP OI Ostrava primárně 

zaměřen na kvalitativním měření koncentrace benzenu a fenolů, které bylo provedeno 

odběrem vzorků půdního vzduchu na sorbent na základě výsledků z orientačního měření, 
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které bylo realizováno prostřednictvím přenosného analyzátoru ECOPROBE 3.0 (RS 

DYNAMICS, s.r.o.), zařízení určeného pro vyhledávání a charakteristiku kontaminace 

způsobené uhlovodíky a jinými organickými sloučeninami. Selektivní plynometrie 

proběhla prostřednictvím měření na 155 plynometrických sondách, bylo odebráno celkem 

123 vzorků půdního vzduchu. Před zahájením provozu samotných ventingových polí byly 

provedeny pilotní ventilové zkoušky, během nichţ bylo odebráno dalších 24 vzorků 

půdního vzduchu. [3], [22], [26] 

3.1.3.3 Závěr sanačního průzkumu 

Celková koordinace dílčích prací sanačního průzkumu byla na pracovnících 

společnosti GHE, a.s., k tomu patřila i dokumentace provedených vrtů, vzorkovacích prací 

a plynometrického průzkumu, která tvořila podklady pro zpracování závěrečné zprávy 

poslední etapy průzkumných prací před vlastním zahájením projektu sanace území bývalé 

Koksovny Karolina. Hydrodynamické zkoušky etapy sanačního průzkumu měly ověřit 

kvalitu vybraných vrtů a po té otestovat potřebné parametry pro optimalizaci 

matematického hydraulického modelu nutného pro realizaci sanačního odčerpávání 

v hlavním procesu remediace. [3], [26] 

3.1.4 Vzorkovací práce v průběhu sanace zemin 

Po celý průběh prací v rámci sanace území Karolina byly prováděny vzorkovací 

práce za účelem upřesnění postupů při nakládání se sanovanými zeminami a materiály. 

Vzorkovací práce byly zahájeny v říjnu 1999 společností DEKONT Umwelttechnik, s.r.o. 

(později ENVIproject, spol. s.r.o.) a probíhaly aţ do května 2005. Kromě kontrolních 

vzorků těţených zemin byly odebírány vzorky skrývkových materiálů, speciální vzorky 

pro chemický rozbor na vybrané anorganické a organické ukazatele v sušině i jejich 

vodném výluhu a vzorky zemin a materiálů prošlých pouţitými sanačními metodami. [1] 

Laboratorní rozbory vzorků odebraných v průběhu sanace území bývalé Koksovny 

Karolina zajišťovaly společnosti OKD, DPB Paskov, a.s. a AQUAEST, a.s. Výsledky 

laboratorních rozborů jsou součástí dokumentace sanace zemin vedené Generálním 

dodavatelem sanačních prací, společností OKD, Rekultivace, a.s. Všechny výsledky 
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vzorkovacích prací a laboratorních rozborů byly zpracovány i v elektronické podobě a jsou 

součástí informační databáze GIS. [1] 

 

Obrázek 9: Odběr vzorku v průběhu sanace zemin z těžebního pole v areálu A (foto B. Crha) 

3.2 Charakteristika znečištění 

Studiem archivních materiálů ohledně historie průmyslového provozu v zájmovém 

území a po proběhnuvším průzkumu za účelem analýzy a zhodnocení rizik šlo následně 

zcela přesně určit, ţe hlavním zdrojem kontaminace horninového prostředí lokality byly 

produkty koksárenského průmyslu. Znečištění vzniklé v průběhu mnohaleté produkce bylo 

způsobeno tehdejší technologickou nedokonalostí a četnými provozními haváriemi. 

Chemický provoz byl zaveden aţ na počátku 20. století, do té doby unikalo v parách  

do ovzduší víc jak 20 % fenolů při hašení koksu nedostatečně vyčištěnou vodou, přičemţ 

se fenoly dostávaly do horninového prostředí jako součást následně vzniklého spadu, 

odpady vzniklé při průmyslové produkci byly cíleně ukládány pod úroveň terénu a odpadní 

vody byly vypouštěny korytem původního Mlýnského náhonu nebo volně do terénu. [2], 

[6] 

Většina zájmového území byla souvisle kontaminována dehtovými látkami 

z koksárenské výroby, ty ulpěly především na fluviálních štěrcích kvartérního příkrovu,  

ale díky své hmotnosti pronikly aţ na bázi místního kolektoru, přičemţ v centrální části 
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území byly štěrky kontaminovány v celé své mocnosti, navíc na mnoha místech lokality 

došlo ke kumulaci DNAPL. [13], [17] 

Hlavními organickými znečišťujícími látkami v zájmovém území byly 

polyaromáty, fenoly a aromáty, kontaminace anorganickými látkami nebyla v takové míře, 

ačkoli přítomnost arsenu znamenala vysokou úroveň rizika v celém areálu. Mimo 

jmenované organické a anorganické znečišťující látky byly jako součást znečištění 

horninového prostředí lokality brány zbytky původních staveb pod úrovní terénu spolu 

s pohřbenými technologickými prvky, dále pak značný podíl stavební sutě 

v antropogenním nadloţí a v neposlední řadě mocné deponie odpadů bývalé Ţofiiny hutě, 

tvořené struskou se zbytky ţeleza, a bývalé elektrárny Karolina, tvořené elektrárenským 

popílkem a škvárou. [2], [13], [17], 

3.2.1 Dominantní kontaminanty horninového prostředí 

Provedeným průzkumem lokality bylo prokázáno, ţe zájmové území je komplexně 

znečištěno širokou škálou organických a anorganických polutantů, jejich povaha  

a mnoţství byly rozhodujícími kritérii pro specifikaci záměrů remediace a volby sanačních 

technologií. [13] 

Dominantními organickými kontaminanty byly NEL, PAU, fenoly a aromáty. 

Koncentrace NEL dosahovaly aţ desetitisíců mg/kg. Ze zjištěných PAU, které jsou  

ve většině případů klasifikovány jako pravděpodobné karcinogeny, měly nejvyšší 

klasifikaci karcinogenity benzo(a)pyren, benzo(a)antracen a chrysen, jejichţ koncentrace 

byly nadlimitní jak v zeminách, tak i v podzemních vodách a bylo třeba počítat s jejich 

problematickou biodegrabilitou. Koncentrace fenolů překračovala v mnoha odebraných 

vzorcích limitní hodnoty desetkrát a v několika případech aţ stokrát, jejich plošný výskyt 

byl průzkumnými pracemi odhalen v několika soustředěných ohniscích (viz. Příloha 6), 

takový charakter znečištění byl zapříčiněn nízkou migrací těchto organických polutantů, 

která je dána částečnou polarizací molekuly a tvorbou vodíkových můstků, které vedou 

k anomáliím v rozpustnosti, z nichţ je nejvýraznější větší afinita k sorbentu. Fenoly jsou 

akutně i chronicky toxické s leptajícími účinky, při jejich odstraňování hrála roli 

biologická degradovatelnost fenolů. Z aromátů byl nejvíce zastoupený benzen, který je 

prokázaným karcinogenem. Aromáty byly s ohledem na ostatní dominující kontaminanty 
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shledány jako méně podstatná sloţka kontaminace, díky jejich poměrně dobré rozpustnosti 

a těkavosti se v průběhu několika let uvolnily ze zemin do prostředí půdního vzduchu, to 

bylo odhaleno v průběhu vrtných prací, kdy vytěkávaly do ovzduší a na to byl brán zřetel 

během skrývkových prací před zahájením vlastní sanace aplikací ventingových polí. [2], 

[3], [17] 

Dominantními anorganickými kontaminanty byly kyanidy a arsen. Kyanidy byly 

obsaţeny v zeminách jako jednoduché sloučeniny, které jsou vysoce toxické, a rozpuštěné 

ve vodách jako HCN, CN
-
 nebo komplexní sloučeniny. Arsen je nejvýše klasifikovaným 

karcinogenem a má značnou schopnost kumulace v sedimentech a vodních organismech. 

[13], [17] 

3.2.2 Kontaminace zemin 

Průzkumnými pracemi zájmového území sanace byla ověřena masivní kontaminace 

dehtovými látkami s vysokým obsahem závaţných organických znečišťujících látek, 

především PAU, fenolů a aromátů, v centrální části území bývalé Koksovny Karolina,  

v oblasti areálu A a pod úrovní komunikace 28. října, tedy v oblasti areálu B. [10] 

Nejvíce postiţenými zeminami v areálu A byly písčité aţ hlinitopísčité štěrky v celé 

mocnosti kvartérního kolektoru aţ na hranici geologického podloţí lokality, tvořeného  

v zásadě nepropustnými neogenními jíly. Do antropogenního nadloţí zasahovalo znečištění 

v podobě tří strmých sloupů (viz. Příloha 6), podle všeho v místech primárních průniků 

znečišťujících látek do horninového prostředí z původních technologických celků, 

produktovodů a zásobníků tehdejších provozů. Ve spodních částech kvartérního kolektoru 

došlo na mnoha místech ke kumulaci volné fáze DNAPL. Celkový objem 

kontaminovaných zemin areálu A byl přibliţně 340 000 m
3
. [2], [10], [13] 
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Znečišťující látka Charakteristické hodnoty kontaminace [μg/kg] 

benzo(a)antracen desítky aţ první stovky 

benzo(a)pyren desítky aţ první stovky 

naftalen stovky, tisíce aţ desetitisíce 

chrysen desítky aţ první stovky 

suma PAU stovky aţ desetitisíce 

fenoly desítky, stovky aţ překročení prvního tisíce 

NEL stovky aţ desetitisíce 

benzen desetiny aţ jednotky 

toluen desetiny aţ jednotky 

xylen desetiny aţ jednotky 

As desítky 

Hg desetiny, ojediněle aţ první stovky 

kyanidy desetiny aţ jednotky, ojediněle stovky 

Tabulka 6: Charakteristické hodnoty znečišťujících látek v zeminách areálu A [10] 

V oblasti areálu B se znečištění nacházelo z velké části v prostoru štěrkového 

kolektoru. Charakteristika znečištění byla obdobná jako v areálu A, celkový objem 

kontaminovaných zemin zde byl přibliţně 22 000 m
3
. [10], [13] 

3.2.3 Kontaminace podzemních vod 

Průzkumné práce ověřily velkoplošnou kontaminaci podzemních vod zájmového 

území, která byla prostorově vázaná na kontaminované zeminy. Kontaminované podzemní 

vody v prostoru areálu A, které byly zasaţeny směsí dehtových látek s obsahem PAU, 

fenolů a aromátů, představovaly plochu o celkové rozloze přibliţně 52 000 m
2
, 

s průměrnou mocností 3,9 m. Dominantními znečišťujícími látkami podzemních vod byly 

benzen, fenoly, naftalen, benzo(a)pyren a NEL (Tab. 8). [10], [13] 
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Znečišťující látka Charakteristické hodnoty kontaminace [μg/l] 

benzo(a)antracen desítky aţ stovky 

benzo(a)pyren desetiny, jednotky 

naftalen stovky, tisíce 

chrysen jednotky aţ stovky 

suma PAU tisíce 

fenoly stovky, tisíce 

NEL tisíce, desetitisíce 

benzen tisíce 

toluen stovky, tisíce 

xylen stovky 

As jednotky, desítky 

Hg maximálně setiny 

kyanidy desítky aţ stovky 

amonné ionty desetitisíce, statisíce 

síranové ionty statisíce, miliony 

Tabulka 7: Charakteristické hodnoty znečišťujících látek v podzemních vodách areálu A [10] 

Pro kontaminaci podzemních vod v oblasti areálu B platila obdobná charakteristika 

znečištění jako v případě areálu A, celková rozloha zasaţené plochy byla přibliţně 5 700 

m
2
. [10] 
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Znečišťující látka Nejvyšší koncentrace [μg/l] 

benzo(a)pyren 852,0 

naftalen 68 220,0 

fenoly 76,5 

NEL 36 032,0 

benzen 43 000,0 

Tabulka 8: Nejvyšší průměrné koncentrace dominantních znečišťujících látek v podzemních vodách 

zájmového území sanace [10] 

3.3 Vlivy znečištění na okolí 

Situování lokality blízko centra města znamenalo velké riziko vyplývající  

z rozšiřování znečištění za hranice zájmového území způsobeného potencionálním 

migračním pohybem znečišťujících látek. Jedno z moţných rizik šíření kontaminace tkvělo 

v ohroţení podzemních vod údolní terasy řeky Ostravice a následného přechodu do širšího 

okolí lokality. Za 150 let průmyslového vyuţívání areálu pronikly kontaminanty  

do prostředí mělké kvartérní zvodně a migračními pochody v tomto prostředí se rozšířily 

velkoplošně v rámci celé lokality.  

Průzkumné práce prokázaly pohyb kontaminace v podzemní vodě zhruba ve směru 

toku k místní rozvodnici, tedy na SZ do centra města a na východ do Ostravice. Rychlost 

šíření kontaminantů v kolektoru byla vypočítána řádově v jednotkách metrů za rok, 

přičemţ tehdejší hranice tělesa kontaminace se nacházela zhruba 400 metrů od řeky. Tímto 

rizikem nebylo ale okolní obyvatelstvo bezprostředně ohroţeno, jelikoţ hladina podzemní 

vody se zde v těsné blízkosti povrchu nevyskytuje, ani nikde v širším okolí a podzemní 

vody v této oblasti nebyly nikterak vyuţívány. [2], [13] 

Další pravděpodobné šíření znečištění spočívalo v sublimaci těkavých sloţek 

z horninového prostředí do atmosféry v místech jejich těsné blízkosti povrchu, coţ bylo 

závaţnějším problémem v rámci budoucího vyuţívání zájmového území souvisejícího  

se záměrem, který vyplýval ze  situování lokality blízko moderně se vyvíjejícího centra 

města. [2], [17] 
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3.4 Návrh nápravných postupů 

Pro realizaci nápravných opatření uloţených Rozhodnutím ČIŢP OI Ostrava bylo 

třeba specifikovat optimální technologické řešení, které bylo vymezováno v prvé řadě 

zakonzervováním stávající situace a na závěr připravením lokality na budoucí vyuţívání. 

Při výběru jednotlivých technologií bylo třeba zohlednit nezbytná kritéria pro úspěšnou 

nápravu škod na ţivotním prostředí. Rozhodující byla vysoká pravděpodobnost 

minimalizace rizika v rámci minimálního omezení budoucího vyuţití lokality při krátké 

době sanačního zásahu za dostatečné odzkoušenosti pouţitých technologií. [10] 

Na základě úzkého vztahu mezi výběrem specifické technologie a jejím vyuţitím 

při minimalizaci charakteristických rizik vyplývajících z povahy znečištění byla zvolena 

řada přijatelných metod vyuţitelných při odstraňování znečištění zájmového území (Tab. 

10, Tab. 11). Jednotlivé metody bylo moţno principiálně rozdělit na technologie  

pro fyzickou separaci znečištění, technologie pro čištění kontaminovaného území  

a technologie pro zneškodnění kontaminovaných materiálů (Tab. 9). [10] 

Sanační metoda Význam metody 

geotechnická a hydraulická izolace zamezení šíření kontaminace 

odtěžení znečištěných zemin separace kontaminovaných materiálů 

Tabulka 9: Přehled sanačních metod vhodných k fyzické separaci znečištění [10], [21], [23] 

Sanační metoda Význam metody 

napařování (promývání parou)  

in situ čištění nesaturované zóny horninového prostředí 

promývání surfaktanty in situ 

sanační čerpání podzemní vody zamezení šíření kontaminace, čištění podzemních vod 

biodegradace in situ čištění saturované zóny horninového prostředí 

Tabulka 10: Přehled sanačních metod vhodných k dekontaminaci horninového prostředí [10], [21] 
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Sanační metoda Význam metody 

termická desorpce 

čištění odtěţených zemin biodegradace ex situ 

praní zemin 

skládkování likvidace kontaminovaných zemin, deponování nekontaminovaných 

Tabulka 11: Přehled sanačních metod vhodných k zneškodňování kontaminovaných materiálů [10] 

Kombinací jednotlivých metod vzniklo několik variant moţných řešení nápravných 

opatření, které bylo třeba posoudit z hlediska aplikovatelnosti na dílčí areály území 

Karolina (Tab. 12). Pro areál A byly varianty spočívající v zakonzervování stávající situace 

vzhledem k podmínkám stanoveným pro sanační práce v Rozhodnutí ČIŢP OI Ostrava 

(viz. Příloha 3) nepřijatelné. V areálu B bylo moţno kvůli kompaktní městské 

infrastruktuře pouţít pouze metody in situ, geotechnická a hydraulická izolace nebyla 

proveditelná v ţádném směru, vertikálnímu prvku bránily inţenýrské sítě a horizontální 

prvek byl technicky neuskutečnitelný. [10], [21], [23], [26] 

Varianta  Pouţité sanační technologie Areál  

1 
geotechnická a hydraulická izolace, odtěţení, sanační čerpání, termická 

desorpce, skládkování 
A 

2 
geotechnická a hydraulická izolace, odtěţení, sanační čerpání, praní zemin, 

skládkování 
A 

3 
geotechnická a hydraulická izolace, odtěţení, sanační čerpání, biodegradace  

ex situ, skládkování 
A 

4 napařování in situ, sanační čerpání A, B 

5 promývání surfaktanty in situ, sanační čerpání A, B 

6 biodegradace in situ, sanační čerpání A, B 

Tabulka 12: Přehled aplikovatelných variant řešení nápravných opatření z hlediska dílčích areálů [10], 

[21], [23] 
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3.4.1.1 Varianty zaloţené na metodě ex situ 

Cílem variant 1 aţ 3 bylo odtěţení všech materiálů s obsahem znečišťujících látek 

překračujícím limity stanovené Rozhodnutím ČIŢP OI Ostrava (viz. Příloha 3), coţ 

zahrnovalo nejdříve izolaci kontaminovaného horninového prostředí zájmového území 

inţenýrskými bariérami, pak odčerpání podzemních vod v prostoru těţby a posléze 

separaci kontaminovaných materiálů a jejich zneškodnění. [10] 

Na základě vzorkovacích prací v průběhu sanace by byly odtěţované 

kontaminované materiály tříděny dle sloţení a charakteru kontaminace. Zeminy 

kontaminované masivně dehtovými látkami by byly zneškodňovány termickou desorpcí, 

nebo praním zemin, či biodegradací ex situ, přičemţ jednotka termické desorpce  

nebo praní zemin by byla umístěna v prostoru skládek Centrálního odvalu Zárubek 

společnosti OKD, Rekultivace, a.s. pro co nejniţší přepravní kapacitu. [10], [26] 

Dekontaminace zemin metodou biodegradace je zdlouhavý proces, proto jeho 

realizace záleţela na zajištění zabezpečené plochy mimo zájmové území, v případě pouţití 

této metody bylo moţné vyuţít biodegradační středisko v Rychvaldě. [10], [25] 

Kontaminované materiály charakteru nebezpečných odpadů by byly ukládány  

na zabezpečenou skládku skupiny S-NO, přičemţ bylo moţné počítat se skládkou 

nebezpečných odpadů na území COZ. Nekontaminované zeminy by byly ukládány  

na mezideponiích v prostoru území Karolina. [10] 

Vytěţený prostor by byl zpětně vyplněn dekontaminovanými zeminami splňujícími 

limity Rozhodnutí ČIŢP OI Ostrava a nekontaminovanými materiály z mezideponií  

a v případě nedostatku materiálu pro zpětný zásyp, bylo moţno počítat s náhradním 

zásypovým materiálem z objemných mezideponií skládek Centrálního odvalu Zárubek. 

[10], [25] 

Odhadovaná doba sanačního zásahu uţitím variant zaloţených na odtěţení 

kontaminovaných zemin byla do osmi let, přičemţ existovala moţnost zkrátit dobu  

na polovinu vyuţitím většího mnoţství náhradního zásypového materiálu namísto zemin 

dekontaminovávaných biodegradačně. [10] 
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3.4.1.2 Varianty zaloţené na metodě in situ 

Záměrem variant 4 aţ 6 byla sanace in situ a to buď metodou napařováním,  

nebo promýváním surfaktanty, či biodegradace. Pára, nebo surfaktant, či biopreparát by 

byly vháněny do soustavy vtláčecích vrtů a drenáţního systému s odčerpáváním půdního 

vzduchu a podzemních vod. Pomocí parního generátoru, nebo aerační nádrţe,  

či bioreaktoru by byla čistá média jedním rozvodným systémem vháněna do horninového 

prostředí, druhým by byla kontaminovaná média dopravována do čistící stanice, nebo zpět 

do aerační nádrţe, či bioreaktoru. [10], [21], [26] 

V areálu A by musela být soustava vtláčecích vrtů a drenáţního systému řešena 

vertikálně, ale vzhledem k mnoţství kontaminovaných zemin a na základě kritéria co 

nejkratší doby sanačního zásahu jsou tyto varianty v areálu A neuskutečnitelné. [10], [21] 

V areálu B by byla soustava vtláčecích vrtů a drenáţního systému řešena 

horizontálně s tím, ţe veškeré technologické prvky by byly umístěny v areálu A. 

Odhadovaná doba sanačního zásahu metodou napařováním in situ, nebo promýváním 

surfaktanty in situ byla o polovinu kratší neţ u biodegradace in situ. [10], [21], [26] 

3.4.2 Navrţená řešení nápravných postupů 

3.4.2.1 Nejúčelnější řešení areálu A 

Po posouzení jednotlivých variant řešení nápravných postupů z hlediska všech 

nezbytných kritérií a stanovených podmínek byla pro areál A jako nejúčelnější 

technologické řešení zvolena varianta zaloţená na dekontaminaci zemin metodou 

vysokoteplotní termické desorpce.  Tato sanační technologie zaručovala dle zkušeností 

z řady podobných projektů realizovaných v zahraničí vysokokapacitní dekontaminování 

zemin masivně znečištěných dehtovými látkami pod stanovené limity za relativně krátké 

doby sanačního zásahu oproti metodám zaloţeným na biologické degradaci. Problémem 

ale bylo, ţe tato technologie byla v době realizačního projektu sanace území Karolina v ČR 

prakticky nedostupná a pro uskutečnění tohoto záměru bylo nutné technologii pořídit,  

nebo pronajmout. [10], [26], [27] 
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3.4.2.2 Nejúčelnější řešení areálu B 

Při posuzování variant řešení nápravných postupů aplikovatelných v areálu B  

za účelem zvolení nejvhodnějšího technologického postupu si byly varianty zaloţené  

na dekontaminaci napařováním in situ a dekontaminaci promýváním surfaktanty in situ  

ve všech kritériích relativně rovnocenné. Obě sanační metody byly v té době v ČR 

projekčně vyřešeny a promývání surfaktanty ex situ bylo na několika lokalitách uţ pouţito, 

ale jednalo se o lokality znečištěné CIU a na dekontaminaci znečištění způsobeného 

dehtovými látkami byla v rámci moţností účelnější metoda napařování in situ. [10], [21] 
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4 PRŮBĚH REMEDIAČNÍHO ZÁSAHU, POUŢITÉ 

SANAČNÍ TECHNOLOGIE 

Během realizačního projektu nápravných opatření škod na ţivotním prostředí  

na území bývalé Koksovny Karolina bylo specifikováno jako nejoptimálnější 

technologické řešení situace vytěţení dehtového tělesa jako hlavního sekundárního zdroje 

kontaminace horninového prostředí, selektivní těţba zemin a odpadů v prostoru 

vymezeném inţenýrskými bariérami, vyuţití, úprava a zneškodnění zemin a odpadů  

dle limitů stanovených Rozhodnutím ČIŢP OI Ostrava a příprava území na budoucí 

vyuţívání uvedením vytěţeného prostoru do původního stavu zpětným závozem 

dekontaminovaných zemin. [1], [23] 

4.1 Přípravné práce 

Realizace projektu sanace území bývalé Koksovny Karolina byla podmíněna řadou 

dílčích prací, které byly provedeny nebo zahájeny před vlastní sanací zemin. Účelem 

těchto prácí bylo připravit zájmové území sanace z hlediska remediačního zásahu,  

nebo usnadnit průběh celého projektu. Práce realizované před zahájením sanace zemin 

zájmového území zahrnovaly sanační průzkum, zpracování a schválení realizačního 

projektu nápravných opatření škod na ţivotním prostředí, posouzení vlivu provozu 

jednotky termické desorpce na ţivotní prostředí, přeloţky komunikací a inţenýrských sítí, 

demolice podzemních částí staveb a technologických celků původních provozů, 

geotechnickou a hydraulickou izolaci kontaminovaného horninového prostředí 

inţenýrskými bariérami, odčerpání volné fáze dehtových látek z těţebního prostoru, 

opatření proti úniku důlních plynů během sanace zemin zajištěním starého důlního díla 

Jámy Karolina a vybudování objektů a komunikací pro potřeby sanačního zásahu. [1], 

[19], [23], [29] 

V rámci přípravy zájmového území sanace bylo nutné provést přeloţky komunikací 

a inţenýrských sítí mimo prostor remediačního zásahu. Byly přeloţeny všechny 

vodohospodářské, energetické a telekomunikační inţenýrské sítě, které by mohly nějakým 

způsobem komplikovat průběh zemních prací. Z důvodů zábrany části sanovaného území 

byla provedena přeloţka komunikace ulice Na Karolině. [1], [23] 
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Pro potřeby sanace území Karolina byla vybudována řada objektů a komunikací 

spojených přímo nebo nepřímo s jednotlivými vývojovými fázemi projektu. Jednalo se 

zejména o objekty zařízení stavebního dvora, objekty zařízení recyklačního dvora, 

komunikace pro dopravu materiálu a mezideponie nekontaminovaných zemin a materiálů. 

V rámci sanačního čerpání byla vybudována čerpací stanice výtlaku vody ze stanice  

do řeky Ostravice a kromě komunikací stavebního dvora byla vybudována komunikace  

pro dopravu materiálu z prostoru sanace k jednotce termické desorpce a na skládky 

Centrálního odvalu Zárubek. [1], [23] 

V průběhu prací realizovaných před vlastním remediačním zásahem byl zahájen 

projekt hygienického monitoringu, jenţ průběţně ověřoval dodrţování cílových limitů a to 

i po dokončení sanace území Karolina. [1], [29] 

4.1.1 Milánské a štětové stěny 

Odtěţení všech materiálů s obsahem znečišťující látek nad limity stanovenými 

Rozhodnutím ČIŢP OI Ostrava v zájmovém území sanace bylo proveditelné pouze 

v případě separace kontaminovaného horninového prostředí od nekontaminovaného okolí 

geotechnickou a hydraulickou izolací. Realizační projekt nápravných opatření specifikoval 

jako nejúčelnější technologické řešení separace izolaci vertikálními inţenýrskými 

bariérami. Na základě tohoto řešení byla v průběhu prací realizovaných před zahájením 

vlastní sanace zemin započata výstavba nepropustných podzemních milánských  

a štětových stěn pro zamezení šíření kontaminace a statické zajištění těţebního prostoru. 

[1], [21] 

Výstavbu milánských a štětových stěn měli na starost pracovníci společnosti 

Zakládání staveb, a.s., projekt byl zahájen na podzim roku 1998 v rámci prací započatých 

před samotným remediačním zásahem a pokračoval v návaznosti na postupu sanace zemin.  

Před zahájením sanace zemin bylo vyhloubeno celkem 4 816 m
2
 podzemních stěn  

o celkové délce 408 metrů a průměrné hloubce kolem 11 metrů. Stěny byly kotveny 

pramencovými kotvami, jejichţ délka byla krátce před zahájením sanace zemin v součtu 

2 945 metrů a v postupu remediace vzrostla na celkem 3543 m. Šedesát centimetrů mocné 

milánské stěny byly situované v severní a jiţní části území bývalé Koksovny Karolina  

a spolu se štětovými stěnami zabezpečovaly těţební prostor tvořený areálem A (viz. 
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Příloha 5). Na konci projektu výstavby milánských a štětových stěn byla celková délka 

všech instalovaných podzemních stěn 1 190 metrů. [16], [28], [30] 

První segment milánských stěn se nacházel na severozápadě území Karolina, jeho 

účelem bylo zabránit šíření kontaminace podzemními vodami pod kompaktní městskou 

infrastrukturu za komunikací ulice 28. října (Obr. 10). Tento segment byl tvořený úsekem 

podél Frýdlantských mostů a úsekem procházejícím napříč komunikací ulice Na Karolině 

nedaleko křiţovatky s komunikací ulice 28. října, přičemţ součástí tohoto segmentu byly 

startovací šachty pro raţbu podzemního kolektoru na jiţní hranici areálu B a kruhová 

šachta zabezpečující stvol starého důlního díla Jámy Karolina v areálu A. [1], [16] 

Druhý segment milánských stěn se nacházel na jihu zájmového území sanace 

kolem památkově chráněného zbytku komplexu někdejší elektrocentrály Karolina. [16] 

 

Obrázek 10: Milánská stěna u komunikace ul. 28. října (foto B. Crha) 

4.1.2 Demolice a nakládání s demoličními a stavebními materiály 

Během zahájení vlastní sanace zemin bylo započato odstraňování pohřbených 

podzemních částí stavebních konstrukcí a technologických celků původních provozů  

a dalších stavebních materiálů z těţebního prostoru (viz. Příloha 4). V rámci zavedené 

selektivní těţby byly odhalené konstrukce (Obr. 11) nejdříve zbaveny případných 

kontaminovaných náplní a poté byly demolovány odpálením větších stavebních celků  

a rozstříháním objemnějších kovových částí. Odtěţované demoliční a stavební materiály 
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byly na základě vzorkovacích prací roztříděny dle charakteru kontaminace a podle toho 

byly poté recyklovány, nebo odstraněny. [1] 

 

Obrázek 11: Kovová nádrž odhalená v průběhu odtěžování zemin spojeného s odstraňováním podzemních 

částí původních technologických celků [26] 

Demoliční a stavební materiály nesplňující limity Rozhodnutí ČIŢP OI Ostrava 

byly podle charakteru dle platné legislativy odpadového hospodářství odstraňovány 

uloţením na skladku skupiny S-OO, nebo na zabezpečenou skládku skupiny S-NO. 

Skládkování demoličních a stavebních materiálů charakteru ostatního a nebezpečného 

odpadu bylo zajišťováno prostřednictvím skládek COZ společnosti OKD, Rekultivace, a.s. 

[1] 

Materiály splňující limity Rozhodnutí ČIŢP OI Ostrava byly recyklovány přímo  

na místě pomocí mobilní recyklační linky. Během recyklačního procesu byl drcený 

materiál zároveň tříděn na nadsítnou a podsítnou frakci a vytříděný recyklovaný demoliční  

a stavební materiál byl uloţen na mezideponie materiálu pro zpětný zásyp. [1] 

 

 

 

 

 



Jakub Šerek: Sanace území bývalé Koksovny Karolina 

 

2013  36 

 

Rok Mnoţství recyklovaného materiálu [t] 

1999 42 742,500 

2000 88 440,000 

2001 28 587,480 

2002 29 591,910 

2003 11 356,690 

2004 748,520 

2005 579,720 

Celkem 202 046,820 

Tabulka 13: Množství recyklovaného demoličního a stavebního materiálu v jednotlivých letech [1] 

4.1.3 Nakládání s nekontaminovanými zeminami a materiály 

Nekontaminované zeminy a materiály sanovaného území Karolina byly ukládány 

na mezideponie za účelem pozdějšího vyuţití při zpětném závozu dekontaminovaného 

těţebního prostoru. Mezideponie nekontaminovaných zemin a materiálů pro zpětný zásyp 

sanovaného areálu A byly situované na JV zájmového území, v prostoru mezi štětovou 

stěnou a nádraţím Ostrava-střed. Na mezideponie byly ukládány zeminy a vytříděné 

recyklované demoliční a stavební materiály splňující limity Rozhodnutí ČIŢP OI Ostrava 

ohledně zemin a materiálů vhodných pro zpětný zásyp (viz. Příloha 3). [1] 

Těţené nekontaminované zeminy a vytříděné recyklované demoliční a stavební 

materiály byly spolu s dekontaminovanými zeminami ukládány na mezideponie odděleně. 

Deponované zeminy a materiály byly v první řadě tříděny dle limitů Rozhodnutí ČIŢP OI 

Ostrava ohledně jednotlivých vrstev zpětného zásypu a posléze dle litologického 

charakteru. [1] 

Princip třídění deponovaných zemin a materiálů dle litologického charakteru byl 

pouţit z důvodu snahy o dosaţení vytvořeného zemního tělesa vlastností blízkých 

horninovému prostředí zájmového území před zahájením nemediačního procesu. V rámci 
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realizačního projektu byly definovány základní charakteristiky a poţadované parametry 

míry zhutnění zemin pouţitelných do projektovaných vrstev zpětného zásypu. [1] 

4.2 Sanace zemin území Karolina 

Koncepce sanace zemin areálu A specifikovaná během realizačního projektu 

nápravných opatření škod na ţivotním prostředí na území bývalé Koksovny Karolina 

zahrnovala skrývkové práce nekontaminovaných zemin, geotechnickou a hydraulickou 

izolaci kontaminace inţenýrskými bariérami, odčerpání podzemních vod v izolovaném 

prostoru, odtěţení kontaminovaných zemin a materiálů, dekontaminaci zemin termickou 

desorpcí, dekontaminaci zemin biodegradací ex situ a zpětný závoz zemin splňujících 

stanovené limity. [21], [23] 

 

Obrázek 12: Těžba kontaminovaných zemin v areálu A (foto B. Crha) 

Sanace zemin areálu B měla kvůli kompaktní městské infrastruktuře individuální 

koncepci, která byla zaloţena na sanaci in situ a zahrnovala dekontaminaci horninového 

prostředí napařováním, sanační čerpání a venting. [21], [26] 

4.2.1 Selektivní těţba zemin a materiálů 

Účelem selektivní těţby aplikované na většině dílčích sublokalitách zájmového 

území sanace bylo třídění odtěţovaných kontaminovaných zemin a materiálů z hlediska 

sloţení a charakteru kontaminace dle moţností dekontaminačních technologií, poţadavků 

legislativy odpadového hospodářství a poţadavků daných Rozhodnutím ČIŢP OI Ostrava. 
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Na základě průběţných vzorkovacích prací byly odtěţované zeminy a materiály tříděny  

na nadlimitně znečištěné zeminy dekontaminovatelné termickou desorpcí, nadlimitně 

znečištěné zeminy dekontaminovatelné biodegradačně, zeminy a materiály charakteru 

nebezpečných odpadů odstranitelné uloţením na zabezpečenou skládku skupiny S-NO, 

zeminy a materiály charakteru ostatních odpadů odstranitelné uloţením na skládku skupiny 

S-OO a nekontaminované zeminy a materiály vhodné pro účely zpětného zásypu. [1] 

4.2.2 Dekontaminace zemin metodou termické desorpce 

Zeminy masivně znečištěné dehtovými látkami s vysokým obsahem PAU, fenolů  

a aromátů byly dekontaminovány metodou vysokoteplotní přímé termické desorpce, jeţ 

byla nosnou sanační technologií celého remediačního zásahu. Provoz jednotky termické 

desorpce byl zajištěn společností ADI Altlastensanierungs Gesellschaft, s.r.o. (později 

ERS, s.r.o.), která se stala v průběhu roku 2002 součástí společnosti SITA Ecotech, s.r.o. 

Zeminy a materiály určené pro dekontaminaci touto metodou byly nejdříve zbaveny 

stavební suti na lince pro předúpravu materiálu provozované společností OKD, 

Rekultivace, a.s. Jednotka termické desorpce byla spolu s linkou na předúpravu 

dekontaminovávaných materiálů situována v prostoru skládek Centrálního odvalu Zárubek 

(Obr. 13). [1], [19], [26] 

 

Obrázek 13: Jednotka termické desorpce v prostoru skládek COZ [20] 

Převoz zemin a materiálů určených k dekontaminaci metodou termické desorpce  

na mezideponie předúpravy probíhal od jara roku 1999. Provoz linky na předúpravu 



Jakub Šerek: Sanace území bývalé Koksovny Karolina 

 

2013  39 

 

znečištěných materiálů byl společně se zkušebním provozem jednotky termické desorpce 

zahájen v říjnu 1999. Po úspěšném zkušebním provozu pokračovala jednotka v činnosti 

kontinuálně aţ do konce roku 2002, přičemţ celkový objem zemin a materiálů odtěţených  

z prostoru areálu A dekontaminovaných metodou termické desorpce představoval 

hmotnost téměř 500 000 tun. [1], [16] 

4.2.2.1 Princip termické desorpce 

Podstata dekontaminace metodou termické desorpce spočívá ve vystavení 

znečištěných materiálů vysokým teplotám rotačního desorbéru, při nichţ dochází 

k uvolnění kontaminantů ze zpracovávaného materiálu a následnému přechodu 

desorbovaných polutantů do plynné fáze, která je potom upravována samostatně pomocí 

odlučovačů prachových částic, sekundárního spalování v oxidační komoře a systémů  

na odstranění kyselých plynů a těţkých kovů. Mechanické vlastnosti dekontaminovaného 

materiálu jsou zachovány, coţ je důleţité při jeho opětovném vyuţití v rámci zpětného 

zásypu sanované lokality. [31], [34] 

 

Obrázek 14: Schéma jednotky termické desorpce: 1 - kontaminovaná předupravená zemina, 2 - hlavní filtr,  

3 - výměník tepla, 4 - systém zavážení zeminy, 5 - systém dávkování Sorbalitu, 6 - filtr s aktivním uhlím,   

7 - oxidační komora, 8 - odvoz mimo provoz k likvidaci (využití), 9 - magnetický separátor,  

10 - vážní zařízení, 11 - rotační desorbér, 12 - mini filtr, 13 - monitoring, 14 - chladič zeminy,  

15 - odvoz mimo provoz k likvidaci, 16 - dekontaminovaná zemina, 17 - plynová cesta, 18 - cesta zeminy,  

19 - roztok, 20 - odpad (vedlejší produkt); [31] 
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Klíčovým technickým prvkem jednotky termické desorpce je rotační desorbér, 

který se vyrábí z vysoce odolných materiálů vůči vysokým teplotám a abrazi 

zpracovávaných hmot. Podle provozní teploty desorbéru rozlišujeme termickou desorpci 

nízkoteplotní a vysokoteplotní. Nízkoteplotní termická desorpce se pohybuje v rozmezí 

teplot od 90 do 320 °C a vysokoteplotní od 320 do 540 °C. [31], [33] 

Podle způsobu zahřívání zpracovávaných materiálů rozlišujeme dále termickou 

desorpci nepřímou a přímou. Při nepřímé termické desorpci jsou materiály zahřívány 

přenosem tepla z pláště desorbéru, který je zahříván plameny z hořáků. Při přímé termické 

desorpci zahřívají plameny hořáků zpracovávané materiály. [31] 

4.2.3 Dekontaminace zemin metodou biodegradace ex situ 

Dekontaminaci zemin metodou biodegradace ex situ zajišťovala společnost ATE 

CR, a.s., materiál byl dekontaminován za vyuţití substrátu s obchodním názvem 

EKOHUM na biodegradačních polích v Rychvaldě (Obr. 15). Samotný biodegradační 

proces byl řízen nezávislým projektem biodegradace, který stanovil limitní hodnoty 

koncentrací znečišťujících látek pro zeminy určené k biodegradační úpravě (Tab. 14). 

Zeminy určené pro úpravu biodegradací byly navaţovány od května 1999 do června 2000 

a celkem bylo v rámci vlastního nemediačního zásahu dekontaminováno přes dva tisíce tun 

znečištěných zemin areálu A. [1] 

 

Obrázek 15: Pole pro biodegradaci kontaminovaných zemin v Rychvaldě (foto B. Crha) 
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Znečišťující látka Maximální koncentrace v sušině [mg/kg] 

benzo(a)pyren 40,00 

naftalen 6 500,00 

suma PAU 500,00 

fenoly 600,00 

NEL 10 000,00 

benzen 380,00 

As 23,00 

Hg 7,00 

Pb 500,00 

Cd 13,00 

Ni 200,00 

Tabulka 14: Limitní hodnoty koncentrací znečišťujících látek v zeminách určených k biodegradační úpravě 

[1] 

4.3 Rekultivační práce 

Po odstranění kontaminovaného horninového prostředí zájmového území sanace 

byly zahájeny rekultivační práce spojené se zpětným závozem vytěţeného prostoru 

zeminami splňujícími limity Rozhodnutí ČIŢP OI Ostrava. Vytěţený prostor byl zpětně 

zaváţen vytěţenými nekontaminovanými zeminami a recyklovanými demoličními  

a stavebními materiály, zásypovým materiálem z mezideponií skládek COZ, zeminami  

a materiály dekontaminovanými metodou termické desorpce a zeminami upravenými 

biodegradačně. [1], [32] 
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Obrázek 16: Zpětný závoz zemin areálu A (foto B. Crha) 

Rekultivační práce byly zakončeny realizací příkrovu povrchu zpětně zasypaného 

těţebního prostoru rekultivační vrstvou tvořenou biologicky oţivitelným zemitým 

materiálem. Rekultivační vrstva biologicky oţivitelného substrátu uloţená po celé ploše 

zájmového území sanace byla finálně upravena vysetím travní směsi. [32] 

4.3.1 Vrstvy zpětného zásypu 

Realizačním projektem byla definována skladba zpětného zásypu sestávající  

dle litologického charakteru ze tří vrstev. Litologická skladba vytvořeného zemního tělesa 

byla vyprojektována dle litologické skladby horninového prostředí zájmového území  

před remediačním zásahem. Jednotlivým vrstvám zemního tělesa byly odspoda nahoru 

pracovně přiděleny označení vrstva III, vrstva II a vrstva I. [1] 

Na dno vytěţeného prostoru tvořeného hlavním štěrkovým kolektorem byl ukládán 

materiál tvořený nekontaminovaným štěrkem vytěţeným přímo z daného prostoru, 

materiál tvořený nadsítnou frakcí recyklovaných demoličních a stavebních hmot a dále 

materiál tvořený štěrkem dekontaminovaným termickou desorpcí. [1], [32] 

Do druhé vrstvy byl od povrchu vrstvy III aţ po hloubku dvou metrů  

pod projektovaným terénem ukládán materiál tvořený nekontaminovanými zeminami 

vytěţenými z vrstvy II, materiál tvořený nekontaminovanými zeminami vytěţenými 
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z vrstvy I splňujícími limity Rozhodnutí ČIŢP OI Ostrava pro zeminy a materiály ukládané 

do vrstvy II, materiál tvořený nadsítnou a podsítnou frakcí recyklovaných demoličních  

a stavebních materiálů a dále materiál tvořený zeminami a materiály dekontaminovanými 

termickou desorpcí a zeminami upravenými biodegradačně. [1], [32] 

Do poslední vrstvy zpětného zásypu byl od povrchu vrstvy II aţ po projektovanou 

úroveň terénu ukládán materiál tvořený nekontaminovanými zeminami vytěţenými 

z vrstvy I, materiál tvořený nekontaminovanými zeminami vytěţenými z vrstvy II 

splňujícími limity Rozhodnutí ČIŢP OI Ostrava pro zeminy a materiály ukládané do vrstvy 

I, materiál tvořený podsítnou frakcí recyklovaných demoličních a stavebních materiálů  

a dále materiál tvořený zeminami a materiály dekontaminovanými termickou desorpcí  

a zeminami upravenými biodegradačně. [1], [32] 

4.3.2 Průběh realizace zpětného zásypu 

Samotný zpětný zásyp byl realizován do sypaných konstrukcí po vrstvách  

o maximální tloušťce 0,5 m, které byly hutněny dle parametrů stanovených realizačním 

projektem. Pro umoţnění odtoku povrchové vody byl soudrţnými zeminami tvořený 

povrch násypu zarovnáván v minimálně 3 % sklonu. Pokud bylo u provedeného násypu 

zajištěno poţadované zhutnění dané vrstvy a dále poţadované zarovnaní povrchu bez louţí 

sráţkové vody, přeschlé nebo rozbahněné zeminy a dalších jinak nevhodných objektů, bylo 

zahájeno naváţení další vrstvy sypaniny. [1], [32] 

Zpětný zásyp těţebního prostoru zájmového území sanace byl realizovaný  

s přibliţně 3,33 % spádem v průměru ve směru od severu k jihu a přibliţně nulovým 

spádem od východu k západu. Jednotlivé vrstvy sypaniny byly ukládány směrem od severu 

k jihu. [1] 
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5 DISKUZE A ZHODNOCENÍ 

Průběh remediačního zásahu lze z hlediska naplnění projektovaných cílů hodnotit 

jako velice úspěšný. Měřítkem pro srovnání projektovaného s provedeným je téměř 98 % 

vyuţití všech zemin a materiálů zájmové lokality ke zpětné rekultivaci sanovaného území. 

Volba technologie vysokoteplotní termické desorpce jako nosné metody odstraňování 

kontaminantů byla dle výsledků projektu jednoznačně tím nejúčelnějším technologickým 

řešením nápravných opatření škod na ţivotním prostředí v zájmovém území sanace. 

Projekt sanace území bývalé Koksovny Karolina byl jednou z nerozsáhlejších  

a nejkomplikovanějších remediačních akcí realizovaných v České republice a proto ho lze 

brát jako modelový vzor pro projektování a realizaci projektů obdobného charakteru. [1], 

[16], [19] 

5.1 Celkový přehled odstraněných kontaminantů 

V rámci projektu sanace zemin území Karolina bylo celkem odstraněno  

nebo dekontaminováno zhruba 688 000 tun znečištěných hmot. Mnoţství odstraněných 

kontaminantů bylo v součtu 10 676 tun. V celkovém mnoţství odstraněných kontaminantů 

byly z 77,3 % zastoupeny NEL, z 21,5 % PAU tvořené převáţně naftalenem, z 1% fenoly  

a aromáty a z 0,2 % anorganické kontaminanty tvořené většinově arsenem. [1] 

Znečišťující látka Odstraněné mnoţství [t] 

benzo(a)pyren 134,900 

naftalen 1 374,250 

suma PAU 784,050 

fenoly 95,230 

NEL 8 255,270 

benzen 9,750 

As 19,900 

Hg 2,570 

Tabulka 15: Celkový přehled odstraněných kontaminantů v rámci sanace zemin území Karolina [1] 
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5.2 Rizika zbytkového znečištění 

Na základě výsledků laboratorních rozborů průběţných kontrolních vzorků 

materiálů uţívaných ke zpětnému zásypu byly vyčísleny průměrné hodnoty koncentrací 

zbytkových kontaminantů, které bylo pro určení míry rizika zbytkového znečištění  

pro budoucí obyvatele zájmové lokality nutné srovnat s mezními hodnotami koncentrací 

sledovaných kontaminantů z hlediska karcinogenního rizika na úrovni 10
-4

 a mezními 

hodnotami hazard indexu HI ≤ 1 pro nekarcinogenní látky podle návrhu sanačních limitů  

v souhrnné zprávě o analýze rizik společnosti AQ-test, s.r.o. vypracované na základě 

výsledků podrobné etapy průzkumných prací zájmového území sanace (Tab. 16). [1], [32] 

Znečišťující 

látka 

Limity karc. rizika 10
-4

 nebo nekarc. 

HI = 1 pro obyvatele [mg/kg] 

Max. průměrná koncentrace  

zbytkového znečištění ve vrstvě I 

zpětného zásypu [mg/kg] 

benzo(a)pyren 8,80 1,70 

naftalen 3 100,00 17,36 

suma PAU - 18,68 

fenoly 47 000,00 4,06 

NEL - 178,93 

benzen 2 200,00 1,03 

As 23,00 10,43 

Hg 7,00 0,57 

Tabulka 16: Porovnání mezních a průměrných hodnot koncentrací zbytkového znečištění [1] 

V procesu analýzy rizik za účelem návrhu nápravných opatření škod na ţivotním 

prostředí na území bývalé Koksovny Karolina byla za jedno ze základních nebezpečí 

plynoucích z povahy kontaminace pro obyvatele v rámci budoucího vyuţívání zájmového 

území určena inhalace emisí těkavých sloţek znečištění z kontaminovaných podzemních 

vod a volné dehtové fáze. Nejvýznamnější příčiny inhalačních rizik reprezentoval benzen  



Jakub Šerek: Sanace území bývalé Koksovny Karolina 

 

2013  46 

 

a dále pak byly rozhodujícími emise PAU a fenolů z DNAPL. Další základní nebezpečí 

pro případné budoucí obyvatele zájmového prostoru představovala moţnost přímého 

kontaktu s kontaminovaným horninovým prostředím lokality. Úroveň plošné kontaminace 

zapříčiněné dehtovými látkami s vysokým obsahem PAU, fenolů a aromátů překračovala  

v rozsáhlém prostoru areálu A limity karcinogenního rizika 10
-4

 několikanásobně  

a hodnota hazard indexu nekarcinogenních rizik zde byla pro obyvatele HI >> 1. [1], [32] 

Odčerpáním volné fáze dehtů a dekontaminací vytěţených zemin a materiálů 

zájmového území sanace metodou vysokoteplotní termické desorpce byla v podstatě 

eliminována veškerá inhalační rizika. Další riziko vyplývající z moţnosti přímého kontaktu  

se zbytkovým znečištěním v dekontaminovaných zeminách a materiálech pouţitých  

ke zpětnému zásypu vytěţeného prostoru bylo prakticky zanedbatelné. Průměrné hodnoty 

koncentrací zbytkových kontaminantů byly v nejsvrchnější vrstvě zpětného zásypu 

hluboko pod mezními limity. [1] 
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6 ZÁVĚR 

Sanace území bývalé Koksovny Karolina byla v době své realizace po všech 

stránkách počinem u nás nevídaného rozsahu, na jehoţ začátku byly projektované cíle 

v nedohlednu a jenom díky společné snaze všech zúčastněných a aplikaci v celosvětovém 

měřítku nejmodernějších sanačních metod se stal úspěch skutečností. Důkazem, ţe vše 

dopadlo velice úspěšně, je po proběhnuvším dnešní vyuţívání zájmové lokality v duchu 

moderního centra velkoměsta vyvíjejícího se dle současného evropského trendu. 

Připomínkou bouřlivé průmyslové historie území Karolina je přeţivší zbytek komplexu 

někdejší elektrocentrály na jiţní straně, tvořený dvoulodní halou s  přilehlou budovou, 

který se stal památkově chráněným industriálním objektem města Ostravy (Obr. 17). 

 

Obrázek 17: Zbytek komplexu elektrocentrály Karolina v dubnu 2013 (foto autor) 

Cílem mé práce bylo zjednodušeně popsat průběh sanace území bývalé Koksovny 

Karolina a všeho s tím spojeným. Během studia všech podkladů, které se mi podařilo  

v rámci snahy o splnění co nejúspěšnějšího vypracování mnou zvoleného tématu, jsem 

poznal, o jak komplexní problematiku se jedná. Pro účely své práce jsem i oproti 

zamýšlenému zjednodušenému popisu projektu sanace území Karolina byl v průběhu 

vypracovávání nucen několikrát vše v ještě větší míře zjednodušit, abych se vešel  

do předepsaného rozsahu.  
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V rámci simplifikace zpracovávané problematiky jsem pro výsledný obecně 

přehledný, v rámci moţností jednoduchý popis remediačního zásahu upravil rozdělení 

zájmového území z hlediska dílčích sublokalit. Pro účely správného formulování názvu 

zájmového území při rozebírání celé problematiky jsem dle historického vývoje dané 

lokality specifikoval její správné označení v jednotlivých časových fázích. 

Nejvýznamnějším přínosem mé práce je souhrnnost celého průběhu sanace území 

bývalé Koksovny Karolina se vším s tím spojeným, přehledně a dostatečně srozumitelným 

způsobem i pro laika v oblasti asanace ekologických zátěţí. 
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