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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou staré ekologické zátěže nacházející se téměř 

v centru města Ostravy a posouzením jejího vlivu na kvalitu jednotlivých složek životního 

prostředí. V první části práce je popsána stručná charakteristika zájmového území 

prostřednictvím jednotlivých složek, které ho tvoří. Zpracována je rovněž analýza 

samotných lagun, jejich konstrukce a náplň. Pozornost je věnována jednak dílčím krokům 

zvolené sanace včetně závěrečné rekultivace, a také použitým sanačním technologiím. Na 

základě získaných informací je provedeno hodnocení a popsáni působení lagun 

OSTRAMO na kvalitu všech složek životního prostředí, a to jak před sanací, tak během ní.  

Klí čová slova 

Stará ekologická zátěž, životní prostředí, sanace, sanační technologie, rekultivace, 

OSTRAMO. 

Annotation 

Bachelor's thesis deals with questions of old environmental burdens, located almost in the 

centre of the city and exploring its impact on the quality of the environment. In the first 

part of this work is described in a brief overview area of the interest through the various 

components that constitute it. An analysis of the lagoons is elaborated also, their 

construction and contents. Attention is paid to individual steps of selected redevelopment 

including final reclamation of landscape and used remediation technologies too. On the 

basis of the obtained information is evaluated and described the action of lagoons 

OSTRAMO on the quality of all components of the environment, both before the repairs 

and during it. 

Key words 

Old environmental burdens, environment, redevelopment, remediation technologies, 

reclamation of landscape, OSTRAMO. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Pod pojmem staré ekologické zátěže rozumíme kontaminovaná místa, jako 

například podzemní vody, zeminy a skládky, u kterých byl závadný stav způsoben ve 

většině případů státními podniky v období před privatizací. V té době se používaly 

technologie a chemické látky, které byly až na výjimky povoleny, ale byly nešetrné 

k životnímu prostředí. Jednoduše lze konstatovat, že staré ekologické zátěže jsou 

pozůstatky lidské činnosti s často vysoce negativními dopady na životní prostředí. 

Jednou z mnoha starých ekologických zátěží na území České republiky jsou laguny 

OSTRAMO, které jsou považovány za evropskou a možná dokonce celosvětovou raritu, 

ale v tomto případě slovo „rarita“ nabývá zcela jiného významu. 

V předložené bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku staré ekologické 

zátěže, která se nachází na území Ostravska. Podnětem pro mě byl můj dlouholetý zájem 

o tuto problematiku, který byl umocněn také mediálním rozruchem kolem nutnosti sanace 

této lokality, vzhledem k nebezpečí havarijních úniků látek z lagun a celkově tak 

negativního vlivu na životní prostředí, a to zejména na zdroj pitné vody Nová Ves. V rámci 

jednotlivých kapitol popisuji vznik, vývoj, současný stav a samotnou sanaci odpadů ze 

skládky, která je též známá pod názvem skládka odpadů státního podniku DIAMO. 

Cílem bakalářské práce je tedy provést situační analýzu stavu lagun OSTRAMO, 

jak z historického, tak současného hlediska, analýzu sanačních prací a zhodnotit jejich vliv 

na kvalitu životního prostředí Ostravy. Bakalářská práce mi tak poslouží jako informační 

podklad pro mou diplomovou práci.  
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2 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Lokalita, kde se nachází skládka odpadů státního podniku DIAMO neboli laguny 

OSTRAMO, spadá do územního celku Moravskoslezského kraje a je situována přímo na 

území města Ostravy, v katastrálním území Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky. 

2.1 Regionální členění  

Regionální členění Ostravska vyplývá z jeho polohy na geomorfologické hranici 

dvou soustav – České vysočiny a Karpatské soustavy. Střední a východní část okresu 

náleží do obvodu Karpatského mezofytika a fytogeografického okresu Ostravská pánev, 

zatímco jihozápadní část do obvodu Českomoravského mezofytika a fytogeografického 

okresu Opavská pahorkatina. Řeka Odra, která tvoří osu území spolu se svými přítoky 

Opavou a Ostravicí, podporuje pronikání karpatských elementů na západ (mimo hranice 

Karpat) do Slezské nížiny a Nízkého Jeseníku (Weissmannová et al., 2004). 

2.2 Geomorfologie 

Geomorfologické zařazení dotčeného území: 

Systém:  Alpsko - himalájský 

Subsystém: Karpaty 

Provincie:  Západní Karpaty 

Subprovincie: Vněkarpatské sníženiny 

Oblast:  Severní vněkarpatské sníženiny 

Celek:  Ostravská pánev 

Soustava Vněkarpatských sníženin odděluje členitý pahorkatinný, vrchovinný 

a středohorský georeliéf Vnějších Západních Karpat od České vysočiny. Ze severních 

vněkarpatských sníženin zasahuje do kraje celek Ostravská pánev, která zabírá 486 km2 a 

má střední nadmořskou výšku 244 m. Georeliéf této kvartérní akumulační sníženiny se 

začal vytvářet již v pleistocénu (Weissmannová et al., 2004). 

Vzhledem k modelaci tohoto území v minulosti, kde se výrazně uplatnila činnost 

vodních toků a ledovce, převažují ploché oblé tvary, případně rovinný reliéf. 

Z geomorfologického hlediska se tak jedná o území mírně zvlněné roviny údolní nivy. 
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V současnosti je reliéf modelován především antropogenní činností (Koutecká, 2001). 

2.3 Geologie 

Dotčené území spadá pod Ostravsko – karvinský revír, který je součástí 

hornoslezské černouhelné pánve, rozprostírající se na ploše přes 7 000 km2. 

Geologicky se zájmové území nachází v místě Karpatské předhlubně, kde byly 

karbonské horniny překryty terciérními nepropustnými jílovitými sedimenty. Karbonský 

blok brunovistulika je tvořen petřkovickými a hrušovskými vrstvami oddělenými 

vulkanogenními perlity - tzv. ostravským brouskem (Čáslavský et al., 2005). 

V nadloží svrchního karbonu byly dokumentovány terciérní spodnobádenské 

sedimenty, které jsou při bázi tvořeny zvodněnými ostrohrannými klastiky – tzv. “detrity”. 

V jejich nadloží se v zájmovém území nachází poměrně mocná vrstva zelenavě šedých jílů 

až prachů – tzv. bádenských téglů. Tyto sedimenty jsou překryty fluviálními, 

glacifluviálními a glaciálními sedimenty čtvrtohor (Chlupáč et al., 2002). 

2.4 Pedologické pom ěry 

Kvartérní sedimenty jsou budovány údolní štěrkovou terasou řek Odry a Ostravice. 

V podloží štěrkové terasy se místně vyskytují přehloubená koryta zvodněných 

ledovcových sedimentů. Nejvýznamnějším glaciálním prvkem ve směru jihozápadním a 

severovýchodním je tzv. zábřežské subglaciální koryto, které je tvořeno propustnými 

sedimenty z halštrovského zalednění, do nichž je umístěn vodní zdroj Nová Ves 

(Kříž, 2004).  

V období holocénu bylo zájmové území překryto povodňovými hlínami 

prachovitého až jílovitého charakteru. Povrch území je v současnosti plošně tvořen 

antropogenními navážkami, převážně hlušinou, kterou byl nahrazen původní půdní profil. 

Navážková formace je tvořena převážně karbonským jílovcem, méně prachovcem a 

výjimečně pískovcem (Koutecká, 2001). 

V této průmyslové části je půda velice ovlivněna antropogenními zásahy, dálkovým 

transportem emisí, a neméně i přírodními činiteli (matečná hornina, povrch, podnebí, vodní 

režim, vegetace, aj.). Výraznou měrou se na chemismu půd podílí kromě podloží také 

acidifikace kyselými dešti. Půda je na mnoha místech kontaminována taktéž těžkými kovy 
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(kadmium, olovo, zinek, aj.) z průmyslových provozů, mezi něž patří hutě, koksovny, 

chemické závody, a následky dolování, kdy promísením horizontů vznikly antrozemě 

(Weissmannová et al., 2004). 

2.5 Klimatické pom ěry 

Celé území Ostravy spadá z klimatického hlediska do mírně teplé oblasti MT 10. 

Tuto oblast lze charakterizovat jako mírně teplou, charakteristickou dlouhým a mírně 

suchým teplým létem, krátkým přechodným obdobím, mírně teplým jarem a podzimem, 

krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky 

(viz Tabulka č. 1) (Kříž, 2004). 

Tabulka 1: Charakteristika oblasti MT 10 podle E. Quitta, 1971 

Počet letních dnů (tmax > 25 °C) 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 ºC a více 140-160 

Počet mrazových dnů (tmin < -0,1 °C) 110-130 

Počet ledových dnů (tmax < -0,1 °C) 30-40 

Průměrná teplota v lednu (ºC) -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci (ºC) 17-18 

Průměrná teplota v dubnu (ºC) 7-8 

Průměrná teplota v říjnu (ºC) 7-8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet dnů zamračených 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 
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Nicméně skutečné charakteristiky území Ostravy se mírně liší od uvedených 

charakteristik třídy MT 10, což je způsobeno především vysokou koncentrací průmyslu, 

hustou zástavbou a specifickými podmínkami Ostravské pánve, která je nejvlhčí nížinnou 

oblastí České republiky (Koutecká, 2001). 

Vzhledem ke konfiguraci terénu se tedy kondenzace a srážky drží v Ostravě 

poměrně dlouho. Převážná většina srážek souvisí s přechodem frontálních poruch 

a s prouděním vlhkého vzduchu od Atlantiku. Průměrné roční srážkové úhrny dosahují 

660-700 mm. Největší množství srážek je v červnu, nejmenší pak v lednu.  

Na ovlivňování počasí se v Ostravě výrazně podílí také tepelné znečištění 

atmosféry průmyslovými zdroji, přičemž průměrná roční teplota vzduchu ve městě je 

8,4 °C, což je o 1–2 °C více než v jeho blízkém okolí (Kříž, 2004).  

Směry převládajících větrů jsou zobrazeny pomocí dlouhodobé větrné růžice pro 

lokalitu Ostrava, která je graficky znázorněna na Obrázku č. 1.  

 
Obrázek 1:  Grafické znázornění stabilitně členěné větrné růžice pro lokalitu Ostrava 

 (Zdroj:Rozptylová studie EMPLA, spol. s r.o., 1998) 
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Z grafického znázornění stabilitně členěné větrné růžice pro Ostravu je jednoznačně 

patrné, že převládající směr větrů je z jihozápadu a to ve 29,6 % času v roce. Méně časté 

směry větrů jsou ze severu, severovýchodu a západu. Nejméně pak proudí vítr z jihu, 

jihovýchodu a východu. 

Celková větrná růžice platná ve výšce 10 m nad zemí, zpracovaná Českým 

hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) Praha pro lokalitu Ostrava, byla převzata 

z rozptylové studie (viz Tabulka č. 2). 

Tabulka 2: Dlouhodobá větrná růžice v Ostravě (Zdroj: Rozptylová studie EMPLA, spol. s r.o., 1998) 

Směr  S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří 

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

Zájmová oblast je obecně provětrávána v porovnání s průměrným provětráváním 

území České republiky velmi dobře. Výskyt nepříznivých rozptylových podmínek 

v lokalitě je ve srovnání s průměrnou četností v České republice pod průměrem. Bezvětří 

se vyskytuje pouze po 12,0 % času v roce. Nejfrekventovanější je 4. třída stability ovzduší 

– 36.1 % času v roce (rozptylová studie EMPLA, spol. s r.o., 1998). 

2.6 Hydrogeologické pom ěry 

Zájmové území náleží podle hydrogeologické klasifikace k rajónu č. 151 – Fluviální 

a glaciální sedimenty v povodí Odry. Hlavní zvodní širšího okolí lokality je údolní terasa řeky 

Odry. Podzemní vody štěrkopísků údolní terasy jsou nadržovány na téměř nepropustných 

sedimentech miocénního předkvartérního podloží. Poloizolátorem v nadloží štěrkopísků jsou 

povodňové náplavy. Pokud jsou v podloží štěrkopísků vyvinuty v depresích propustné 

sedimenty z halštrovského zalednění, vytváří s údolní terasou jeden hydraulicky spojitý celek 

(Kříž, 2004). 

Podzemní vody kvartérních uloženin jsou doplňovány plošnou infiltrací přes 

polopropustné krycí vrstvy, dále skrytým příronem z vyšší terasy a jsou v přímém 

hydraulickém kontaktu s řekou Odrou. Přímá infiltrace srážek je omezována málo 

propustnými krycími vrstvami, které jsou tvořeny povodňovými hlínami. I za normálních 

vodních stavů zasahuje piezometrická úroveň fluviální zvodně vesměs až ke stropu 

kolektoru nebo je i lehce napjatá. 
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Významným hydrogeologickým prvkem v údolní nivě řeky Odry je hluboká 

podélná deprese se strmými svahy, zasahující až do miocenních jílů, vyplněná sedimenty 

z halštrovského zalednění, které jsou z větší části tvořeny dobře propustnými písky. Koryto 

probíhá od Zábřehu přes Novou Ves a je v přímé hydraulické spojitosti s nadložní zvodní 

údolní terasy. Do tohoto subglaciálního koryta jsou umístěny čerpací vrty zdroje pitné 

vody Nová Ves.  

Přirozený směr proudění podzemních vod údolní nivy v širším okolí zájmového 

prostoru je generelně k řece Odře a k soutoku Odry s Ostravicí. Zároveň je ale výrazně 

ovlivněn čerpáním z vodních zdrojů v okolí lagun. Hlavní podíl podzemních vod 

k lagunám OSTRAMO přitéká z jihovýchodu, tj. směrem od okrajové linie údolní terasy, 

kde dochází k trvalému přetoku podzemních vod z výše položené terasy (AQ-test, spol. 

s r.o., 1999).   

V okolí lagun OSTRAMO jsou lokalizovány následující vodní zdroje: 

� zdroj pitné vody Nová Ves, podzemní voda se zde čerpá k hromadnému zásobování 

obyvatel, průměrné čerpané množství cca 100 l/s., 

� sanační čerpání v areálu koksovny Jan Šverma, 2,5 l/s, 

� čerpání z vrtu HV-87 v prostoru betonárny, 0,86 l/s průměrně (3 l/s maximum), 

� čerpání horizontálního drénu v rámci probíhajících sanačních prací. 

Nejvýznamnější pro režim podzemních vod je jímání na vodním zdroji v Nové Vsi, 

které vytváří rozsáhlou depresi. Směr přednostního šíření deprese směrem do údolní nivy 

je dán průběhem subglaciálního koryta. Dosah deprese se částečně mění v závislosti na 

kolísání podzemních vod v údolní nivě a na dalších zásazích do přirozeného režimu. Areál 

lagun je nyní mimo dosah drenážního vlivu Nové Vsi, stejně jako mimo dosah šíření 

deprese z tohoto jímacího území, ovšem nelze vyloučit, že to takto zůstane za všech situací 

(Hammer a kol., 2007b).  
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3 CHARAKTERISTIKA LAGUN OSTRAMO 

Areál lagun lze charakterizovat jako antropogenní plochu bez přírodního prostředí, 

která není v současnosti využívána žádným způsobem. Celková rozloha areálu lagun je 

kolem sedmi hektarů.  

Laguny OSTRAMO se nachází v průmyslové zóně, která je situována v městském 

obvodu Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky, a v pravobřežní okrajové části údolní nivy 

řeky Odry (viz Obrázek č. 2). 

 
Obrázek 2: Letecký snímek lokality (Zdroj: Analýza rizika ekologické skládky odpadů s. p. DIAMO, 1999) 

Jak je velmi dobře patrné z leteckého snímku lokality na Obrázku č. 2, ze 

severozápadu přiléhá k lagunám kolejiště Českých drah, z jihovýchodní podélné strany 

sousedí s areálem skládky stavební sutě městského investorského útvaru (MIÚ). 

Jihozápadně sousedí laguny s betonárnou Štěrkovny Benešov a na severovýchodě se 

nachází Čistírna haldových vod. Dále v tomto směru navazuje areál firmy Trojek, s.r.o. 

a rafinérie minerálních olejů OSTRAMO. Západně od lagun se nachází podnik 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. a Koksovna Jan Šverma, východně pak výrobny a komerční 

provozovny a objekty. Na jižní straně navazuje na areál lagun silniční komunikace 
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Mariánskohorská, za níž se nachází obytná zástavba sídliště Fifejdy s vysokou 

koncentrací obyvatel, přičemž nejbližší obytné bloky jsou ve vzdálenosti cca 500 m od 

areálu skládky (Hammer a kol., 2007a). Přibližně 2,7 km západním směrem je situován 

zdroj pitné vody Nová Ves, kde je čerpána podzemní voda k hromadnému zásobování 

obyvatel (Hammer a kol., 2007b). 

3.1 Historie lagun OSTRAMO 

Laguny jako ekologická zátěž vznikaly už od počátku rafinérské výroby, což se 

datuje od roku 1888, kdy byla založena „Přívozská rafinérie minerálních olejů“. Závod byl 

vyprojektován na zpracování ropy dovážené z Haliče. Hlavní produkty výroby byly 

petrolej a těžký topný olej.  

Od konce druhé světové války až do roku 1980, kdy bylo zastaveno zpracování 

ropy, produkoval již přejmenovaný závod OSTRAMO, s. p. širokou nabídku ropných 

produktů, hlavně leteckého benzínu, nafty, mazacích tuků, asfaltu, parafinu a plastických 

maziv, na tehdejší dobu ve špičkové kvalitě.  

Od poloviny 70. let byla v závodě uvedena do provozu jednotka kyselinové 

regenerace upotřebených minerálních olejů, která se pak stala těžištěm průmyslové 

činnosti rafinérie OSTRAMO, s. p., až do ukončení provozu v roce 1997. Po povodních 

v roce 1997 už nebyl provoz obnoven. 

Veškeré odpady z činnosti Přívozské rafinérie minerálních olejů, a později závodu 

OSTRAMO, s. p., byly ukládány právě do lagun R0, R1, R2 a R3, až do roku 1996, a tak 

vznikla jedna z největších starých ekologických zátěží na území České republiky, která 

nemá obdoby v Evropě, a možná ani na celém světě. 

V 70. letech se také poprvé hovoří o lagunách jako o problému, a sice po zjištění 

kontaminace mimo ohraničení skládky. Lagunami se zabývají orgány státní správy 

a navrhují ekologická opatření v podobě výstavby obvodové podzemní jílocementové 

stěny, zapuštěné do štěrkového podloží kolem lagun R1-R3, která měla zajistit těsnění 

skládky. Stavba tzv. Milánské stěny začala v roce 1972 a trvala dlouhých dvacet let. Její 

celková délka je 1 100 m.   

U lagun OSTRAMO došlo před samotnou sanací k několika nápravným opatřením. 

Počínaje vystavěním obvodové těsnící stěny, po kterém následovalo další ochranné 
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opatření v podobě výstavby a zprovoznění čistírny haldových vod, a konče vybudováním 

drenážního systému s dekontaminační stanicí čerpaných a zapouštěných podzemních vod 

a monitorovacích hydrogeologických vrtů, jenž jsou vždy označeny písmeny HP a číslicí, 

v roce 2003, a které se nachází na výstupu podzemních vod ze zájmové lokality 

(www.diamo.cz). 

V 90. letech minulého století Vláda České republiky prodala státní podnik OSTRAMO 

v první vlně privatizace. Majitelem podniku se stal OSTRAMO-Vlček a spol. s r.o. za 

podmínky, že zmíněná společnost laguny vyčistí. Nicméně rozsah sanačních opatření 

přerostl technické a finanční možnosti privátní společnosti a vládním usnesením č. 626 

z roku 1996 bylo rozhodnuto o převzetí ekologické zátěže státem. Správou, přípravou 

a zajištěním sanace skládky byl pověřen státní podnik DIAMO (www.cistaostrava.cz). 

3.2 Konstrukce a nápl ň lagun OSTRAMO 

V rámci skládky, jež je založena na povodňových náplavových materiálech údolní 

nivy, respektive na navážkách bez dnové izolace a drenážního systému, jsou rozlišovány 

čtyři dílčí prostory, označované jako laguny R0, R1, R2 a R3. Z bezpečnostních důvodů je 

celý areál oplocen a zabezpečen trvalou ostrahou. 

Laguny R1-R3 jsou odděleny hrázemi z haldoviny, jejichž výška je cca 5 m nad 

terénem. Mezi lagunami R2 a R3 se nachází dělící hráz s přepadem. Laguny R1, R2 a R3 

jsou dnes obehnány jílocementovou těsnící, tzv. Milánskou stěnou, zapuštěnou až do 

podloží štěrku (AQ test, 1999). Milánská stěna je vodotěsná podzemní stěna tvořená 

průběžnou rýhou tloušťky 0,4–1,5 metru. Záběr rýhy může být hluboký až několik desítek 

metrů. Jejich stavba je plně mechanizovaná, používají se zpravidla speciální stroje typu 

rypadlo s drapákem, popřípadě hydrofrézy, které z úrovně terénu postupně hloubí rýhu. Po 

vyhloubení rýhy se provede její pažení výplachem bentonitovou suspenzí a poté se 

zabetonuje. Pro výplň se mohou použít i jiné materiály, jako například jílocement nebo 

pouze bentonitová suspenze (www.c14.cz). 

Na Obrázku č. 3 je zobrazen schematický podélný a příčný řez lagunami.  
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Obrázek 3: Schematický příčný a podélný řez lagunami (Zdroj: Analýza rizika ekologické skládky  

odpadů s. p. DIAMO (tzv. laguny OSTRAMO), červenec 1999) 
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V prvním období provozu Přívozských závodů byly odpady zřejmě ukládány do 

tzv. nulté laguny (R0), po druhé světové válce byl odpad z výroby navážen do laguny R0 

a do již částečně rekultivované první laguny (R1). Poté, co byl zahájen provoz kyselinové 

regenerace upotřebených motorových olejů, byly vznikající odpady ukládány do druhé 

(R2) a třetí laguny (R3), a to až do července roku 1996 (www.cistaostrava.cz).  

Z toho vyplývá, že veškeré odpady v lagunách byly ukládány volně a netříděně 

a vyznačují se tedy vysokou nehomogenitou. Vzhledem k neexistenci historické 

dokumentace, prezentující odpady ukládané na skládku, je možné pouze charakterizovat 

odpady, ukládané na skládku v souvislosti s regenerací použitých ropných olejů.  

Jednalo se zejména o: 

� zbytky z rafinace těchto olejů a odpad z destilačního odvodnění - olejovitá 

kapalina, směs kapalných uhlovodíků, nečistot a vody; 

� kyselé pryskyřice – černá viskózní látka s výrazným zápachem po oxidu siřičitém, 

směs pryskyřicových arenů;  

� louhové vody a kaly – směs vznikající při neutralizaci kyselého olejového 

polotovaru hydroxidem sodným; 

� odpadní bělicí hlinka s až 40% obsahem olejových podílů; 

� ropné kaly z čistírny odpadních vod – směs upotřebených olejů, mechanických 

nečistot, uhličitanu vápenatého; a jiné. 

Nicméně zde nejsou zohledněny zdaleka všechny alternativy, mezi něž patří 

ukládání dalších odpadů do lagun, nesouvisejících přímo s technologií rafinérie 

(např. stavební materiál, pneumatiky a jiný pryžový odpad, textilní filtrační plachetky, 

sudy apod.), rozvrstvení v důsledku přirozené gravitační separace a možnost vzniku reakcí 

mezi jednotlivými odpady (AQ test, 1999). 

Laguna R0 (viz Obrázek č. 4) byla s největší pravděpodobností založena jako 

první ze skládek na počátku 20. století v jámě zemníku bývalé cihelny. Její existence byla 

potvrzena až analýzou rizik v roce 1999. Obsahuje polotuhé až tuhé organické odpady, 

promísené s navážkami typu sutí, s hlínami a popílkem. U dna laguny jsou i kapalné oleje. 

K oddělení od laguny R1 došlo až dodatečně těsnící stěnou, vedenou bez znalosti rozsahu 

skládky. Laguna R0 zahrnuje plochu o cca 1,5 ha. V současné době je kompletně zakrytá 

a na části její plochy stojí a je provozována čistírna odpadních vod (AQ test, 1999). 
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Čistírna odpadních, respektive haldových vod je v provozu od roku 1994. Čerpá vodu 

z prostoru mezi těsnícími stěnami a volnou kapalnou fázi ropných látek na hladině 

podzemní vody mimo těsnící stěnu. Jedná se o tzv. udržovací čerpání (www.diamo.cz). 

 
Obrázek 4: Pohled na lagunu R0  

(Zdroj: EIA, Příloha oznámení záměru „Nápravná opatření – Laguny OSTRAMO“, 2007) 

Laguna R1 (viz Obrázek č. 5), o ploše cca 1,2 ha zřejmě původně souvisela 

s prostorem R0. Po vybudování obvodové hráze byla laguna R1 naplňována kapalnými 

odpady a od strany R0 též nadále i tuhými materiály, převážně suťového charakteru. 
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Obrázek 5: Laguna R1 ze severní strany  

(Zdroj:EIA, Příloha oznámení záměru „Nápravná opatření – Laguny OSTRAMO“, 2007) 

Laguna R2 (viz Obrázek č. 6) o rozloze cca 1,5 ha obsahuje zejména odpady 

z rafinace upotřebených olejů. Odpad vně laguny je vertikálně rozvrstven. Nejvyšší fáze je 

kapalná, s rostoucí hloubkou kašovitá, se zvyšujícím se podílem vody, při bázi se místy 

nacházejí tuhé organické odpady. Všeobecně obsahuje vysoký podíl anorganických odpadních 

kalů, například bělící hlinka, a jiné. 

 
Obrázek 6: Pohled na lagunu R2  

(Zdroj:EIA, Příloha oznámení záměru „Nápravná opatření – Laguny OSTRAMO“, 2007) 
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Laguna R3 je největší (viz Obrázek č. 7). Zaujímá plochu cca 2,3 ha. Obsahuje 

rovněž odpady z kyselinové rafinace ropných olejů. Došlo zde k vertikálnímu rozvrstvení. 

U povrchu se nachází kapalná fáze s vrstvou oleje, která přechází do hloubky v kašovitou 

fázi se vzrůstajícím obsahem vody. Při okrajích lokálně navážky bělící hlinky.  

 
Obrázek 7: Laguna R3 

(Zdroj:EIA, Příloha oznámení záměru „Nápravná opatření – Laguny OSTRAMO“, 2007) 

Souhrnně lze uvést, že laguny obsahují široké spektrum anorganických 

a organických látek, včetně persistentních organických polutantů (AQ test, 1999). 

Množství a skupenství uloženého odpadu v jednotlivých lagunách je podrobně uvedeno 

v Tabulce č. 3.  
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Tabulka 3: Objem odpadů v lagunách OSTRAMO (Zdroj: Hammer a kol., 2007a) 

Laguna Fáze Množství celkem [m3] 

Laguna R3 

Kapalná fáze*  20 188 
Kašovitá fáze* 26 032 
Tuhá fáze – vlastní náplň laguny 25 044 
- navážky 23 258 
- hmota pod panely a panely 27 809 
- těleso spojovací hráze 1 581 
- těleso hráze až po milánské stěny 24 940 
Tuhá fáze celkem 102 632 

Laguna R2 

Kapalná fáze* 2 270 
Kašovitá fáze* 37 730 
Tuhá fáze – vlastní náplň laguny 48 861 
- navážky (nad hladinou) 1 758 
- těleso spojovací hráze 1 304 
- těleso splazu 237 
- těleso hráze až po milánské stěny 9 213 
- těleso svahu hráze 8 934 
Tuhá fáze celkem 70 307 

Laguna R1 

Kašovitá fáze* 16 442 
Tuhá fáze – vlastní náplň laguny 58 537 
- těleso hráze až po milánské stěny 10 542 
Tuhá fáze celkem 69 079 

Laguna R0 Tuhá fáze celkem 120 418 

*Pozn.: Kapalná a kašovitá fáze nevstupuje do celkové sumy tuhé fáze 

Po sečtení pouze objemu tuhé fáze ze všech čtyř dílčích prostor skládky dostaneme 

362 436 m3 odpadu, po započítání i kapalné a kašovité fáze je výsledné množství odpadů 

465 092 m3. 
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4 VLIV LAGUN OSTRAMO NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ PŘED SANACÍ 

Vzhledem k tomu, že se chci ve své práci zabývat také vlivem vlastní sanace na 

kvalitu životního prostředí Ostravy, popíšu proto v rámci následujících podkapitol, jak 

laguny OSTRAMO působily na životní prostředí Ostravska v klidovém stavu, čili před 

zahájením sanačních prací. 

4.1  Vliv na kvalitu ovzduší  

Před zahájením sanačních prací se z lagun v klidovém stavu uvolňovaly nepolární 

extrahovatelné látky (NEL), zahrnující také skupiny benzenu, ethylbenzenu, toluenu 

a xylenů (BTEX). V menším měřítku docházelo k emisím sirouhlíku (CS2), oxidu 

siřičitého (SO2) a chlorovaných uhlovodíků (AZ GEO, s.r.o., 2006). Průměrná roční 

koncentrace benzenu na zájmové lokalitě je znázorněna na Obrázku č. 8.  

 
Obrázek 8: Průměrná roční koncentrace benzenu (Zdroj: Rozptylová studie AZ GEO, s r.o., 2006) 

Průměrná roční koncentrace benzenu je znázorněna na třech referenčních bodech 

(červeně) reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu, kde je obsah benzenu v ovzduší 

3,9 µg/m3 a na měřící stanici AIM TOFFA v Ostravě – Fifejdách (modře), kde koncentrace 

Měřítko 1:10 000 
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benzenu dosahuje 3,8 µg/m3. Imisní limit pro roční koncentraci benzenu v ovzduší podle 

NV 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší je 5 µg/m3. Z této rozptylové 

studie je zřejmé, že nejvyšší koncentrace benzenu se nachází pouze v těsné blízkosti lagun, a to 

zejména R2 a R3. 

Na Obrázku č. 9 je znázorněno denní imisní zatížení oxidem siřičitým při nejméně 

příznivých povětrnostních podmínkách. Za účelem zjednodušení interpretace výsledků této 

rozptylové studie jsem provedla zprůměrování hodnot imisních zatížení na referenčních 

bodech. 

 
Obrázek 9: Průměrná roční koncentrace SO2 (Zdroj: Rozptylová studie AZ GEO, s. r. o., 2006) 

Stejně jako u rozptylové studie koncentrace benzenu jsou i zde tři referenční body 

(červeně), u kterých se ale hodnota imisního zatížení oxidem siřičitým různí, po 

zprůměrování činí denní koncentrace oxidu siřičitého v nejbližší obytné zástavbě cca 76 

µg/m3. Lokalita s nejvyšší hodnotou obsahu oxidu siřičitého v ovzduší, tj. 80 µg/m3 se 

nachází v okolí zastávky Lechowiczova. Na měřící stanici v Ostravě – Fifejdách byla 

naměřena koncentrace 73 µg/m3. Nejvyšší imisní zatížení oxidem siřičitým se opět 

projevuje velmi blízko areálu lagun. Platný imisní limit dle NV 597/2006 Sb., o sledování 

Měřítko 1:10 000 



Petra Obalová: Vliv lagun OSTRAMO na kvalitu ŽP Ostravska 
 

 19 
2009 

a vyhodnocování kvality ovzduší je pro oxid siřičitý stanoven na 125 µg/m3 při době 

průměrování 24 hodin. 

Z rozptylové studie průměrné roční koncentrace benzenu a denní koncentrace oxidu 

siřičitého je patrné, že v oblasti sídliště Fifejdy nejsou při klidovém stavu lagun 

překračovány jak krátkodobé, tak roční imisní limity ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. 

o ochraně ovzduší v platném znění, ani dle NV 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování 

kvality ovzduší. 

Dalším negativním a zřejmě nejvýraznějším vlivem na kvalitu ovzduší jsou emise 

pachových látek. Na intenzitu pachových vjemů má velký vliv místní meteorologická 

situace. K nejvyšší intenzitě zápachu dochází při inverzním zvrstvení přízemní vrstvy 

atmosféry s podporou velice mírného severozápadního proudění. Takové meteorologické 

podmínky se mohou vyskytovat v zájmové lokalitě po 12 % dní v roce, většinou ve 

večerních hodinách. Největší intenzita zápachu je znatelná u severního okraje sídliště 

Fifejdy. Z vypočtených imisních charakteristik pro pachové látky je zřejmá značná úroveň 

překračování hodnoty 5 OUER/m3, která je obvykle vnímaná jako senzoricky zachytitelná 

úroveň pachů.  

Areál lagun OSTRAMO spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, která byla 

vyhlášena Ministerstvem životního prostředí pro překračování imisních limitů PM10, 

benzenu a benzo[a]pyrenu, a to zejména v blízkosti BorsodChem a koksovny Jan Šverma. 

Na znečištění ovzduší se podílí hlavně četné průmyslové a energetické provozy nacházející 

se v okolí lagun (AZ GEO, s.r.o., 2006). 

Je tedy zřejmé, že klidový stav lagun OSTRAMO vykazuje nižší emise a tím 

i menší vliv na imisní situaci, než bude vykazovat vlastní sanace, a to především v první 

fázi nápravných opatření (Hammer a kol., 2007a). 

Souhrnně lze ale konstatovat, že klidový stav lagun OSTRAMO má trvalý 

negativní vliv na kvalitu ovzduší nejbližší obytné zástavby, zejména v oblasti 

pachových látek, a při dlouhodobé expozici může negativně ovlivňovat zdravotní stav 

obyvatelstva (Hammer a kol., 2007b). 
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4.2 Vliv na kvalitu podzemních vod 

Jak již bylo uvedeno, v současné době je areál lagun OSTRAMO mimo dosah 

drenážního vlivu Nové Vsi, stejně jako mimo dosah šíření deprese z tohoto jímacího 

území. Nelze však vyloučit, že lokalita lagun bude mimo dosah deprese, která se šíří 

prostřednictvím zábřežského subglaciálního koryta, za všech situací.  

Vlastní areál lagun OSTRAMO se vyznačuje charakteristickým lokálním režimem 

podzemních vod, který ovlivňuje vystavěná obvodová Milánská stěna, která je zapuštěná 

až do nepropustného podloží štěrku. Uvnitř Milánské stěny je podzemní voda ve stagnaci. 

Hladiny podzemní vody vně obvodové těsnící stěny a uvnitř částečně korespondují, díky 

čemuž nelze vyloučit hydraulickou spojitost, která indikuje možné netěsnosti stěny, 

zejména na straně u kolejiště Českých drah. 

V navážkách jsou průběhy hladiny a směry proudění podzemních vod nepravidelné 

a proměnlivé. Ze znečištění navážek lze vyčíst, že rozkyv hladiny podzemní vody může 

dosahovat až 2 m nad jejich bází. Právě podzemní vody navážek se rozhodujícím 

způsobem podílejí na postranním šíření kontaminace, která do okolí hrází pronikla před 

vystavěním obvodové Milánské stěny (AQ-test, spol. s r.o., 1999). 

V přímém podloží lagun podzemní vody obsahují velmi vysoké koncentrace 

anorganických kontaminantů, anionaktivních tenzidů a některých těžkých kovů. Místně se 

vyskytují průniky olejů a voda má značně kyselý charakter. 

V minulosti byla zřízena některá ochranná opatření, mezi která lze zařadit 

tzv. udržovací čerpání a vybudování ochranného drénu ke sběru volné fáze ropných látek, 

čímž se zamezilo dalšímu šíření znečištění do vod jak podzemních, tak povrchových, tedy 

Odry. Nicméně i přesto by ponechání lagun OSTRAMO i nadále bez sanace mohlo mít za 

důsledek havarijní stav podzemních vod v okolí zájmové lokality, a to s rizikem rozšíření 

rozpuštěné formy znečištění. 

Souhrnně lze říct, že bez nápravných opatření budou laguny OSTRAMO nadále 

negativně ovlivňovat kvalitu podzemních vod, a to hlavně ve směru jejich toku 

(Hammer a kol., 2007a).  
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4.3  Vliv na horninové prost ředí a zábor p ůdy  

Mezi hlavní kontaminanty horninového prostředí patří ropné uhlovodíky, a sice 

skupina tzv. nepolárních extrahovatelných látek (NEL) a polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAHs). Tyto znečišťující látky se lokálně nacházejí v tak vysokých 

koncentracích, díky nimž nelze odtěžený materiál z lagun podle platných právních 

předpisů bez úpravy volně uložit na skládku. Podle provedených průzkumů se výskyt 

a množství uvedených kontaminantů různí v jednotlivých lagunách a typech materiálu. 

Další znečišťující látky vyskytující se v lagunách OSTRAMO jsou fenoly, olovo 

a polychlorované bifenyly (AQ-test, spol. s r.o., 1999). 

V neposlední řadě laguny taktéž představují zábor půdy o rozloze kolem sedmi 

hektarů, kterou nelze nijak využít.  

Z těchto důvodů nemá setrvání lagun bez sanačních opatření žádný smysl a působí 

velmi negativně jak na horninové prostředí, tak půdu. 

4.4  Vliv na faunu, flóru a ekosystémy 

Laguny R2 a R3 mají charakter souvislé tekuté plochy, proto jsou občas využívány 

k odpočinku vodním ptactvem, a to především v zimních měsících. Po usednutí na hladinu 

ptactvo již nemůže odletět vzhledem k markantnímu podílu olejů a jiných látek v lagunách. 

Obsah lagun je navíc pro živočichy jedovatý. V průměru činí roční úhyn vodního ptactva 

pět kusů, a to hlavně labutí velkých (Cygnus olor) a kachen divokých (Anas 

platyrhynchos). 

Z tohoto důvodu byla ve spolupráci se záchrannou stanicí živočichů 

v Bartošovicích provedena některá opatření, jako například instalace nehýbajících se maket 

dravců a plašení vodního ptactva výstřely. 

Z flóry se v areálu lagun vyskytují víceméně pouze náletové dřeviny, charakter flóry 

i fauny je jednoznačný. Vyskytují se zde pouze druhy s širokou ekologickou valencí. Na 

lokalitě se nachází pouze umělý a značně nestabilní ekosystém (Hammer a kol., 2007a). 

Také z tohoto pohledu je setrvání lagun bez nápravných opatření zjevně nežádoucí 

a nemá žádný význam.  



Petra Obalová: Vliv lagun OSTRAMO na kvalitu ŽP Ostravska 
 

 22 
2009 

4.5  Vliv na krajinu  

Krajinu zájmového území lze považovat za oblast s žádnými krajinotvornými 

prvky. Jedná se spíše o území s krajinným rázem, který je narušen ukládáním odpadů, 

průmyslovou činností a dopravními stavbami. Z hlediska Územního systému ekologické 

stability (ÚSES) je tato lokalita zcela nefunkčním prvkem (Hammer a kol., 2007a). 

Sanace by měla na lokalitu a následně na širší okolí velice pozitivní vliv.  
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5 SANACE LAGUN OSTRAMO A JEJÍ VLIV NA ŽP 

Sanace může mít mnoho podob. Základní dělení je podle místa, kde bude sanace 

provedena, dále podle druhu a množství znečištění a samozřejmě, jakým způsobem bude 

znečištění odstraněno, čili druh sanace (Matějů, 2006). Zvolenou sanací v rámci lagun 

OSTRAMO se budu blíže zabývat v následujících podkapitolách.  

Vládním usnesením č. 240 z dubna roku 1996 bylo rozhodnuto o likvidaci lagun. 

Na základě následného usnesení vlády České republiky č. 626 ze dne 4. prosince 1996  

převzal ke dni 1. února 1997 laguny a související objekty, včetně čistící stanice haldových 

vod, státní podnik DIAMO. Jeho hlavním úkolem bylo laguny zajistit a ve spolupráci 

s Magistrátem města Ostravy připravit a zařídit jejich sanaci.  

DIAMO, s. p. za tímto účelem zřídil odštěpný závod „Sanační práce“ se sídlem 

v Ostravě, který byl posléze dne 1. února 2007 zrušen a správa lagun přešla pod odštěpný 

závod ODRA. Provoz skládky je financován ze státního rozpočtu pro Ministerstvo 

průmyslu a obchodu České republiky. Na sanaci budou použity prostředky Fondu 

národního majetku České republiky ve výši 4 mld. Kč. Nad sanačními opatřeními zajišťuje 

odborný a metodický dohled Ministerstvo životního prostředí České republiky 

(www.diamo.cz). 

Dne 9. srpna 2004 byla uzavřena Realizační smlouva o provedení prací při sanaci 

ekologických škod a následné rekultivaci mezi státním podnikem DIAMO a sanačními 

firmami Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, které se stalo vítězem veřejné obchodní soutěže na 

výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě staré ekologické zátěže „Skládky odpadů 

s. p. DIAMO v Ostravě – Nápravná opatření – laguny OSTRAMO“. 

Vedoucím účastníkem Sdružení ČISTÁ OSTRAVA je firma GEOSAN GROUP, a.s., 

která zajišťuje v rámci nápravných opatření odtěžení a zpracování náplně lagun na 

certifikované palivo, odtěžení a dekontaminaci zemin a rekultivaci území. Dalšími 

účastníky jsou firma OHL ŽS, a.s., zajišťující ekonomiku sdružení a Aquatest, a.s., jež 

zajišťuje sanaci podzemních vod a monitorovací práce.  

Hlavní cíl záměru ”Nápravná opatření – Laguny OSTRAMO” je odstranění staré 

ekologické zátěže a dosažení stavu platného dle Územního plánu města Ostravy, 
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tj. rekultivace území na funkci lesa, respektive lesoparku a zakomponování tak území jako 

funkčního prvku do systému ekologické stability (www.cistaostrava.cz). 

Záměr nápravných opatření laguny OSTRAMO byl vypracován ve dvou 

variantách, které se lišily v několika technologických krocích. Z těchto dvou variant 

byla vybrána varianta II, vzhledem k nižší energetické náročnosti a ke snížení dopadu 

na životní prostředí a veřejné zdraví. Ve variantě II je použita nízkoteplotní vakuová 

nepřímá termická desorpce (ITD), díky čemuž mohla být vypuštěna úprava zemin 

pomocí extrakce organickým rozpouštědlem (B. E. S. T.). Vzhledem k tomu, že bude 

vyráběno pouze tuhé palivo TPS-NOLO 1, odpadlo taktéž ztekucování ropných kalů, 

tzv. gudrónů (Hammer a kol., 2007a). 

5.1 Legislativní ošet ření 

Jak již bylo uvedeno, průběh odstraňování staré ekologické zátěže je řešen na 

základě „Stanoviska Ministerstva životního prostředí k realizaci nápravných opatření 

vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO - lagun 

OSTRAMO v Ostravě – Mariánských Horách”, které bylo vydáno dne 5. 9. 2003 pod 

č. j. NM 700/2003/03. 

Pro sanační práce byly stanoveny závazné termíny, a sice do konce roku 2010 mají 

být odtěženy veškeré odpady z lagun R0 až R3, do roku 2013 má být provedena sanace 

horninového prostředí pod lagunami a v jejich blízkém okolí. Koncem roku 2014 by mělo 

být dosaženo cílových hodnot parametru nepolárních extrahovatelných látek (NEL) 

v podzemních vodách a do roku 2015 má být dokončena technická a biologická rekultivace 

sanovaného území lagun OSTRAMO.  

Postsanační monitorování by mělo být ukončeno na konci roku 2020. Doba sanace 

a následné rekultivace byla vyprojektovaná na téměř jedenáct let, nicméně již nyní je jasné, 

že termín nebude zcela dodržen, vzhledem k zpoždění, jež vzniklo odložením plánovaného 

zahájení sanace (www.cistaostrava.cz). 

5.2 Vlastní sana ční zásah 

Před řešením samotných sanačních opatření byla nutná přípravná fáze, kde byly 

prováděny doprůzkumy, vstupní monitoring, zpracování matematických modelů, 
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schvalování technologií a procesu EIA, vybudování technologických celků v lokalitě 

lagun, které podléhají zákonu o integrované prevenci, zkušební provoz jednotlivých fází 

sanace, a jiné (Hammer a kol., 2007a). 

Pro splnění stanoviska MŽP č. j. NM 700/2003/03 a zadaných podmínek veřejné 

zakázky budou sanačním zásahem řešeny některá nutná základní opatření, která jsou 

stručně popsána v následujících kapitolách. 

5.2.1 Odstran ění a druhotné využití organické části odpadu z lagun 

Nejprve dojde k odseparování kapalné fáze z lagun, a to na fázi vodnou a olejovou. 

Olejová fáze pak bude předána oprávněné osobě k využití ve vhodném spalovacím 

zařízení. Vodná fáze bude čerpána na čistírnu lagunových vod, čímž částečně dojde 

k recyklaci vodné fáze z procesu separace.  

Dalším krokem bude zavápnění povrchu lagun, kdy kašovitá a tuhá fáze budou 

postupně v pořadí lagun R0-R3 upraveny homogenizací a zavápněním páleným vápnem. Po 

vytvrdnutí zavápněných kalů budou tyto upravené kaly postupně odtěžovány a předávány 

přímo k výrobě alternativního paliva TPS – NOLO 1 v mobilním zařízení, kde bude probíhat 

řízené mísení zavápněných kalů s energetickým uhlím v daném poměru (Hammer a kol., 

2007a).  

Určený poměr je 45 % kalů k 45 % uhlí a k 10 % neutralizační směsi. Podíly složek 

se však mohou měnit tak, aby výsledný produkt měl vždy sypký charakter. Tuhá palivová 

směs TPS – NOLO 1 byla certifikována Certifikátem č. VVUÚ – 053/H/2005, který 

potvrzuje, že TPS – NOLO 1 je jak v souladu s vnitropodnikovou normou firmy Geosan 

Group č. PN 1/TPS/2005 „Výrobek TPS – NOLO 1“, tak s technickou dokumentací 

a návodem k používání (www.marianskehory.cz). 

5.2.2 Odtěžení kontaminovaných zemin a jejich dekontaminace 

Po odstranění ropných kalů bude provedena odtěžba kontaminovaných zemin 

a materiálů opět v pořadí lagun R0-R3 a lokálních míst kontaminace v okolí lagun. 

Odtěžování bude probíhat postupně a hloubkově. Tyto zeminy budou následně 

dekontaminovány technologií nepřímé termické desorpce ITD, která zahrnuje taktéž 
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procesy předúpravy, jako je drcení, třídění a případné odvodnění kontaminovaných 

materiálů.  

Nepřímá termická desorpce pracuje v podtlakovém režimu při teplotě 300-350 °C. 

Tato metoda umožňuje zpracování vysoce znečištěných zemin s obsahem ropných 

uhlovodíků, a sice 15-45 % (Matějů, 2006). Technologie ITD má schopnost 

dekontaminovat ropné látky v zeminách z lagun, sledované parametrem NEL, s účinností 

minimálně 76 %, u většiny vzorku pak vyšší než 86 %. V případě polyaromatických 

uhlovodíků (PAHs) je ověřená účinnost dekontaminace 54-91 %. V případě dosažení 

úrovně obsahu NEL výstupu z biodegradace, bude zemina navezena na deponii. 

Při nevyhovujícím obsahu nepolárně extrahovatelných látek bude provedena další 

dekontaminace metodou biodegradace, která je navržena jako konečný stupeň vyčištění 

zemin. V tomto procesu budou použity vhodné směsné kultury mikroorganismů, živiny 

a doplňující materiály k odbourávání vysoce molekulárních organických látek v oxickém 

prostředí na látky jednodušší, a to až na oxid uhličitý, případně další doprovodné látky 

(methan apod.). Biodegradace bude probíhat na ploše o rozloze 1,5 ha. Materiál určený 

k biodegradaci bude vlhčen a provzdušňován, případně pokryt biovrstvou k odstranění 

těkavých látek a pachů (Hammer a kol., 2007a). 

5.2.3 Promývání saturované zóny 

Po dokončení odtěžby odpadů a kontaminovaných zemin uvnitř lagun bude 

v prostoru podzemní těsnící stěny vybudován systém zasakovacích zářezů a čerpacích vrtů. 

Po následné instalaci techniky dojde k zahájení tzv. promývání saturované zóny, které 

bude spočívat ve střídání etap zavodňování a odčerpávání veškeré podzemní vody 

z kolektoru v deseti cyklech. Plocha lagun bude rozdělena na dílčí celky Larsenovou 

stěnou, aby došlo k urychlení dekontaminace zvodnělé zóny (Hammer a kol., 2007a). 

Larsenova stěna je typ štětové stěny složené ze svislých ocelových bloků, které jsou 

navzájem spojeny zámky. Ocelové profily se beraní do různých hloubek, někdy až do 

nepropustného podloží.  Patří mezi vodotěsné stěny (www.c14.cz).   

Voda z promývání podloží lagun bude vedena do usazovacích nádrží, kde bude 

probíhat gravitační oddělení pevné a z části olejové fáze. Následně pak bude voda vedena 

přes filtry odstraňující ropné látky a poté čerpána do akumulačních nádrží. Poslední stupeň 
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přečištění vod bude jednotka sloužící pro odstranění těkavých organických látek (VOCs). 

Přečištěné vody budou dále využity pro zavodňování horninového prostředí, stejně jako 

voda přiváděná z řady vrtů při ulici Mariánskohorská.  

Odloučený olej bude zneškodněn spolu s olejovou fází z obsahu lagun 

a odseparovaná pevná fáze likvidována v technologii nepřímé termické desorpce (ITD) 

(Hammer a kol., 2007a). 

5.2.4 Sanace kontaminovaného okolí lagun a št ěrkového kolektoru 

Sanace navážkové zvodně, která není přístupná pro přímé odtěžení, bude prováděna 

technologií promývání horninového prostředí roztokem biotenzidu (Hammer a kol., 2007a).  

Biotenzidy jsou povrchově aktivní látky, které jsou syntetizovány bakteriemi, 

houbami a kvasinkami při růstu na substrátech, především pak na substrátech hydrofobních, 

aby umožnily jejich emulgaci a pronikání do buňky. Většinou jsou produkovány 

extracelulárně. Z chemického hlediska lze biotenzidy rozdělit do několika skupin, a to na 

glykolipidy, lipopeptidy, fosfolipidy, sulfolipidy, lipid-polysacharidové komplexy a další 

(Pitter, 2009). U lagun OSTRAMO se k promývání horninového prostředí s největší 

pravděpodobností použije biotenzid s označením REO 801 (Hammer a kol., 2007a). 

Princip této technologie spočívá ve zvýšení rozpustnosti a mobility ropných látek 

v kontaminovaném horninovém prostředí pomocí proplachování vodným roztokem 

s přídavkem povrchově aktivních látek, tedy tenzidů. Striktním požadavkem je hydraulická 

izolace místa sanačního zásahu (Matějů, 2006). Pro vlastní aplikaci této technologie budou 

vybudovány čtyři horizontální drény pro zasakování roztoku biotenzidu a řady čerpacích 

vrtů, kterými bude kontaminovaná voda zachycována. Odčerpaná kontaminovaná voda 

z promývání horninového prostředí bude čištěna v dekontaminační stanici. Po ukončení 

aplikace biotenzidu bude realizováno zasakování přečištěných vod a čerpání podzemní 

vody z kolektorů, až do vymizení účinné složky, tj. do snížení její koncentrace pod 

3,2 mg/l. Veškerá vyčerpaná podzemní voda bude odváděna do dekontaminační stanice na 

přečištění, kde bude odseparován kal, volná fáze ropných látek a k dočištění budou využity 

pískové filtry. 

Štěrkový kolektor bude dekontaminován hydraulickou sanací, doplněnou o metodu 

biodegradace in situ s biospargingem pro dočištění (Hammer a kol., 2007a).  
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Princip hydraulické sanace spočívá ve vytváření vyššího hydraulického spádu 

hladiny podzemní vody v důsledku čerpání a zasakování. Při zasakování je kontaminant 

vyplavován na hladinu a vlivem hydraulického spádu unášen k čerpacímu objektu 

(Matějů, 2006). Za tímto účelem budou opět vybudovány zasakovací a čerpací vrty.  

Metoda biodegradace in situ s využitím biospargingu je založená na vhánění 

vzduchu pod hladinu podzemní vody, čímž dojde k jejímu prosycení kyslíkem, se 

současnou aplikací atestované biotechnologie. Biosparging je variantou air spargingu. 

Jedná se o maximální využití degradujících mikroorganismů, přítomných v podzemní vodě 

a horninovém prostředí. Případně mohou být i dodány bakterie vyšlechtěné v bioreaktoru 

 za účelem aktivně řízené bioremediační činnosti, kterou dojde k biologickému rozložení 

polutantu až na konečné běžně se vyskytující produkty, jakými jsou voda a oxid uhličitý 

(Matějů, 2006). V rámci lagun OSTRAMO se předpokládá využití atestované 

biotechnologie pod označením AG-2. Pro tuto technologii bude nutné vybudování 

aplikačních, spargingových a respiračních vrtů. Prostor, kde bude probíhat biodegradace 

in situ, musí být trvale zajišťován proti úniku bakterií, ale i nutrientů.  

Konečnou fází sanace na lokalitě lagun OSTRAMO bude rekultivace a provádění 

postsanačního monitoringu. Při této fázi budou realizovány následující činnosti: 

� demolice všech sanačních a technologických prvků; 

� celková rekultivace skládky po ukončení sanace jako je vytvarování a navážka 

podorniční a orniční vrstvy; 

� vybudování drenážního systému srážkové vody a biologická rekultivace dle záměru 

územního plánu; 

� pětileté postsanační monitorování v intervalu co půl roku (Hammer a kol., 2007a).  

5.3 Vliv vlastní sanace lagun na kvalitu životního prost ředí 

Vlivy sanace lagun OSTRAMO na životní prostředí se budou lišit v průběhu celé 

realizace nápravného opatření, kdy nelze vyloučit přechodné negativní vlivy, a po jejím 

ukončení, kdy je možno očekávat výrazné a stálé pozitivní důsledky. V následujících 

podkapitolách se budu zabývat vlivem nápravného opatření – Laguny OSTRAMO na 

jednotlivé složky životního prostředí. 
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5.3.1 Vliv na kvalitu ovzduší 

Hlavním zdrojem škodlivin v ovzduší bude v době sanace s největší 

pravděpodobností manipulace s obsahem lagun, a to zejména R2 a R3, jejichž konzistence 

je kapalná až kašovitá a u nichž bude použita technologie homogenizace a zavápnění. 

Z lagun R0 a R1 lze očekávat emise menšího rozsahu vzhledem k jejich náplni, která je 

z větší části tvořena materiálem typu zemin. Dalším méně významným zdrojem bude 

automobilová doprava v sanačním prostoru, dále pak technologie použité při sanaci 

a stavební mechanismy (AZ GEO, s. r. o., 2006). 

K hodnocení zdravotních rizik byly vybrány tyto znečišťující látky a jejich zásadní 

zdroje:  

� Oxid siřičitý  (SO2), jehož zdrojem jsou laguny a to jak v klidovém stavu, tak 

během procesu homogenizace a zavápňování. 

� Sulfan (H2S), jehož zdrojem jsou opět laguny jak v klidovém stavu, tak během 

procesu homogenizace a zavápňování. 

� Oxid dusičitý  (NO2), mezi jeho zdroje patří rovněž laguny jak v klidovém stavu, 

tak během procesu homogenizace a zavápňování. 

� Těžké kovy, v rámci této skupiny budou posuzováni tito zástupci: Cd, Pb, As a Ni. 

Zdrojem jsou laguny jak v klidovém stavu, tak během procesu homogenizace 

a zavápňování, ale také prašnost. 

� Benzen – zdrojem jsou laguny jak v klidovém stavu, tak během procesu 

homogenizace a zavápňování, taktéž i doprava. 

� Oxidy dusíku (NOx), jejichž zdrojem je jednak spalování zemního plynu 

u technologie ITD, ale i doprava. 

� Prachové částice (PM10) – zdrojem jsou laguny jak v klidovém stavu, tak během 

procesu homogenizace a zavápňování, zdrojem však může být i skládka uhelného 

hruboprachu, sekundární prašnost a doprava. 

Kromě těchto vybraných polutantů byly vybrány i kontaminanty bez stanoveného 

imisního limitu, které ale vykazují vysokou toxicitu a karcinogenitu a je u nich 

pravděpodobný nárůst v době sanačních prací. Vzhledem k širokému spektru těchto látek 

bylo nutné je omezit na zástupce, které představují větší skupinu znečišťujících látek, a sice: 
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� Chlorované uhlovodíky (posuzovaný zástupce: trichlorethen). Zdrojem jsou 

laguny jak v klidovém stavu, tak během procesu homogenizace a zavápňování. 

� Suma polychlorovaných bifenylů (skupinové posouzení kongenerů). Zdrojem 

jsou laguny jak v klidovém stavu, tak během procesu homogenizace a zavápňování. 

� Suma polyaromatických uhlovodíků (posuzovaní zástupci: benzo[a]pyren 

a fenanthren). Zdrojem jsou laguny jak v klidovém stavu, tak během procesu 

homogenizace a zavápňování, doprava. 

� Těkavé organické látky (VOCs). Zdrojem jsou laguny jak v klidovém stavu, tak 

během procesu homogenizace a zavápňování. 

� Pachové látky (OU). Zdrojem jsou laguny jak v klidovém stavu, tak i během 

procesu homogenizace a zavápňování.  

Rozptylová studie ze září roku 2006 zahrnuje jak informace o imisním pozadí 

areálu lagun OSTRAMO, tak stanovení emisí z povrchu těchto lagun. Data získaná 

z měření při těžebním pokusu, provedeného dne 27. září 2006, byla použita pro odhad 

obsahu znečišťujících látek při odtěžbě lagun. Pro nejhorší možný případ, což je těžba 

celé plochy lagun R2 a R3 a nejnepříznivější povětrnostní podmínky, byl vytvořen 

matematický model imisní situace. Do tohoto modelu však nebyl zakomponován sulfan 

(H2S), protože při těžebním pokusu nebyla potvrzena změna jeho obsahu oproti 

normálnímu stavu. Do rozptylové studie nemohla být použita ani měření 

polyaromatických uhlovodíků vzhledem k nelogickým výsledkům při těžebním pokusu, 

kdy několikanásobně vzrostla koncentrace PAHs až po ukončení těžby, a tím vzniklé 

nutnosti opakování měření (Hammer a kol., 2007a). 

Hlavní pozornost rozptylové studie se vztahuje především k emisím oxidu 

siřičitého, benzenu, perchlorethylenu (PCE) a vinylchloridu (VC) (AZ GEO, s. r. o., 2006). 

V následujících rozptylových studiích provádím zprůměrování hodnot koncentrací 

posuzovaných látek na referenčních bodech za účelem zjednodušení interpretace výsledků. 

Průměrná roční koncentrace benzenu během těžby je zobrazena na Obrázku č. 10. 
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Obrázek 10: Průměrná roční koncentrace benzenu během těžby 
(Zdroj: Rozptylová studie AZ GEO, s. r. o., 2006) 

Z rozptylové studie průměrné roční koncentrace benzenu vyplývá, že na třech 

referenčních bodech, reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu (červeně), se imisní 

zatížení benzenem bude lišit, průměrně se koncentrace bude pohybovat kolem 8 µg/m3. 

Nejhůře postiženou bude opět lokalita kolem autobusové zastávky Lechowiczova. Na měřící 

stanici AIM TOFFA byla zaznamenána hodnota koncentrace benzenu 6,2 µg/m3. Nejvyšší 

imisní zatížení benzenem je v areálu lagun a jeho blízkosti. Podle NV 597/2006 Sb., o 

sledování a vyhodnocování kvality ovzduší je stanoven imisní limit pro roční koncentraci 

benzenu 5 µg/m3, z čehož plyne překročení imisního limitu, ovšem musí být brán v potaz 

fakt, že studie je vymodelována na nejnepříznivější meteorologickou situaci, při níž by byla 

použita ochranná opatření v podobě omezení nebo přerušení těžby.  

Na Obrázku č. 11 je znázorněna denní koncentrace oxidu siřičitého během těžby. 

Měřítko 1:10 000 
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Obrázek 11: Denní koncentrace oxidu siřičitého při nejnepříznivějších klimatických podmínkách během těžby 

(Zdroj: Rozptylová studie AZ GEO, s. r. o., 2006) 

V případě nejnepříznivějších klimatických podmínek by byla denní koncentrace oxidu 

siřičitého po zprůměrování na referenčních bodech cca 95 µg/m3. Nejvyšší imisní zatížení 

oxidem siřičitým bylo v okolí zastávky Lechowiczova, a to 104 µg/m3. Na měřící stanici 

v Ostravě - Fifejdách byla naměřena hodnota 89 µg/m3. Podle platných imisních limitů pro 

oxid siřičitý s dobou průměrování 24 hod nedochází k překračování imisního limitu 

v nejbližší obytné zástavbě, k jeho překročení dochází pouze přímo v areálu lagun 

OSTRAMO, kde je nejvyšší koncentrace oxidu siřičitého s hodnotou až 157 µg/m3.  

Průměrná roční koncentrace perchlorethylenu (PCE) během nápravných opatření je 

vidět na Obrázku č. 12. 

Měřítko 1:10 000 
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Obrázek 12: Průměrná roční koncentrace perchlorethylenu během těžby 

(Zdroj: Rozptylová studie AZ GEO, s. r. o., 2006) 

Podle rozptylové studie perchlorethylenu je zřejmé, že během těžby by hodnota 

průměrné roční koncentrace činila u nejbližší obytné zástavby cca 3,6 µg/m3. 

Nejpostiženější lokalitou by byla opět oblast u zastávky Lechowiczova s imisním 

zatížením 3,8 µg/m3. Na měřící stanici v Ostravě – Fifejdách byla naměřena koncentrace 

perchlorethylenu v ovzduší 2,3 µg/m3. Nejvyšší průměrné roční koncentrace 

perchlorethylenu připadají na areál lagun OSTRAMO a jeho nejbližší okolí. Pro 

perchlorethylen jsou stanoveny agenturou U. S. EPA pouze nejvyšší inhalační koncentrace, 

při jejichž dodržení nehrozí zdravotní rizika ani při celoživotní expozici, u 

perchlorethylenu je hodnota inhalační koncentrace 0,31 µg/m3. Z toho plyne, že v případě 

perchlorethylenu bude docházet k překročení stanovené inhalační koncentrace v průměru o 

3,29 µg/m3, přičemž opět se jedná o model s nejnepříznivějšími meteorologickými 

podmínkami, při kterých se uplatní ochranná opatření jako například omezení těžby. 

Samotná těžba samozřejmě bude trvat pokud možno co nejkratší dobu, to znamená, že 

doba expozice zvýšeným koncentracím perchlorethylenu v ovzduší bude omezená na 

minimum.  

Měřítko 1:10 000 
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Rozptylovou studii, znázorňující roční průměrnou koncentraci vinylchloridu (VC) 

během sanace, ukazuje Obrázek č. 13. 

 
Obrázek 13: Průměrná roční koncentrace vinylchloridu během těžby 

(Zdroj: Rozptylová studie AZ GEO, s. r. o., 2006) 

Z rozptylové studie pro roční průměrnou koncentraci vinylchloridu vyplývá, že 

u nebližší obytné zástavby charakterizované třemi referenčními body (červeně) se bude po 

zprůměrování roční koncentrace pohybovat okolo 9,6 µg/m3. Nejpostiženější oblastí 

v rámci obytné zástavby s hodnotou imisního zatížení 10,1 µg/m3 je okolí autobusové 

zastávky Lechowiczova. Nejvyšší koncentrace byly naměřeny přímo u lagun OSTRAMO 

a v blízkém okolí. Na stanici AIM TOFFA v Ostravě – Fifejdách byla změřena hodnota 

koncentrace vinylchloridu 5,8 µg/m3. Pro vinylchlorid je stanovena taktéž jen nejvyšší 

inhalační koncentrace, u které ještě nehrozí poškození zdraví, agenturou U. S. EPA. Pro 

vinylchlorid je stanovena hodnota 0,92 µg/m3, z čehož je patrné, že u imisního zatížení 

vinylchloridem bude docházet k nejvyššímu překračování, a to v průměru o 8,68 µg/m3. 

Ovšem těžba bude probíhat pouze omezenou dobu a i v rámci zvýšených koncentrací 

vinylchloridu jsou připraveny ochranná opatření na snížení množství emisí z lagun do 

Měřítko 1:10 000 
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ovzduší, a tím tak snížení imisního zatížení vinylchloridem zejména během první fáze 

nápravných opatření. 

Srovnáním imisních limitů a nejvyšších inhalačních koncentrací s výsledky 

modelových výpočtů těchto látek je zřejmé, že během realizace nápravných opatření by 

mohlo docházet ke zvýšené imisní zátěži, a tak možnému překračování přípustných 

hygienických limitů, což lze očekávat hlavně u perchlorethylenu a vinylchloridu na sídlišti 

Fifejdy. Pro tyto látky ale není stanoven imisní limit v rámci legislativy České republiky. 

Zejména při odtěžování odpadů a kontaminovaných materiálů z lagun je 

pravděpodobnost vysokých emisí pachových látek do ovzduší, které nemusí mít ze 

zdravotního hlediska negativní účinky, ale obyvatelé budou obtěžováni silným zápachem, 

jež může být 1 000 až 10 000× výraznější, než je tomu u klidového stavu lagun. 

Zápach způsobují zejména anorganické i organické sloučeniny síry, aldehydy, 

ketony a nižší aromatické uhlovodíky. Tento zápach může ovlivňovat nejen obyvatele 

žijící v těsné blízkosti lagun, ale i obyvatele ve vzdálenějších lokalitách, a to v závislosti na 

směru a síle proudění větru. Model rozptylu pachových látek však zatím nebyl zpracován.  

Očekávat lze i podstatný negativní vliv na ovzduší v případě polyaromatických 

uhlovodíků (PAHs), hlavně jejich vícejaderných zástupců, jež se váží na prachové 

částice, a tím je tedy jejich problém svázán s problémem zvýšené a sekundární 

prašnosti (Hammer a kol., 2007b).  

Nejvíce bude v rámci průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek 

v ovzduší ovlivněna oblast v bezprostřední blízkosti lagun. Pokud nebude bráno 

v potaz imisní pozadí, u obytné zástavby, která je cca 500 m od areálu lagun, bude 

roční koncentrace na úrovni asi 3-5 % oproti vypočteným koncentracím ve středu 

lagun. Směrem na východ leží lokalita kolem autobusové zastávky Lechowiczova, 

která bude velmi silně zasažena a vůbec nejsilněji bude ovlivněna průmyslová oblast ve 

směru na Ostravu – Přívoz (AZ GEO, s. r. o., 2006). 

Ke snížení množství emisí, a tím i imisního zatížení okolí lagun, bude docházet díky 

vhodně zvoleným opatřením, mezi které patří buď udržování trvalé a spojité hladiny vody na 

povrchu lagun nebo povrchové zavápnění lagun, čímž se minimalizují plošné emise a zápach 

z lagun. Odtěžba podloží lagun bude provedena postupně a v plošně omezeném rozsahu, aby 

se maximálně snížily koncentrace škodlivých látek emitovaných do ovzduší. Při 
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nepříznivých povětrnostních podmínkách bude těžba omezena. Při biodegradačním stupni 

čištění kontaminovaných zemin bude biodegradovaný materiál vlhčen, případně pokryt 

biovrstvou odstraňující těkavé a pachové látky. V neposlední řadě bude upřednostňována 

železniční přeprava jak energetického uhlí a vápna pro výrobu alternativního paliva, tak 

samotného paliva k odběratelům, čímž se výrazně sníží dopravní zatížení a s tím související 

emise nejen v okolí lagun, ale v celé Ostravě (Hammer a kol., 2007a).  

V konečném důsledku by podle aktuální rozptylové studie nemělo dojít v žádném 

případě k překračování hodnot stanovených imisních limitů, a neměly by se jim ani 

významněji blížit, vzhledem k vhodně zvoleným ochranným opatřením (AZ GEO, s.r.o., 

2006). 

5.3.2 Vliv na kvalitu podzemní a povrchové vody 

Podzemní vody jsou cenným přírodním zdrojem, který musí být chráněn před 

zhoršováním stavu a před znečištěním chemickými látkami. Ochrana podzemních vod je 

důležitá zejména z hlediska ekosystémů na nich závislých a jejich využívání jako zdrojů 

vody pro lidskou potřebu (Pitter, 2009).  

Podzemní vody budou během realizace záměru čerpány z kontaminovaného 

horninového prostředí. Lze tedy očekávat, že budou obsahovat zvýšené koncentrace 

nepolárních extrahovatelných látek (NEL), anionaktivních tenzidů, hliníku (Al), železa 

(Fe), amonných kationtů (NH4
+) a v menší míře také chlorovaných uhlovodíků (PCBs) 

a polyaromatických uhlovodíků (PAHs). Po vyčerpání bude voda následně vedena do 

dekontaminační stanice na přečištění a poté zpět zasakována do horninového prostředí.  

Kvalita podzemních vod na lokalitě z roku 2007 je uvedena v Tabulce č. 4, která 

obsahuje limitované ukazatele, jejich maximální naměřené hodnoty a doporučené mezní 

hodnoty pro daný profil po ukončení sanace. Vzorky vod k analýze byly odebrány 

z monitorovacích vrtů HP-508 a HP-501. Pod mezí citlivosti analytické metody byly 

hodnoty kongenerů PCBs a některých dalších významných kovů, jako arsen (As), 

šestimocný chrom (CrVI), rtuť (Hg) a olovo (Pb), proto nejsou v Tabulce č. 4 uvedeny. 
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Tabulka 4: Srovnání maximální zjištěné hodnoty limitovaných ukazatelů v podzemní vodě v roce 2007 
a jejich mezní hodnoty po ukončení sanace stanovené MŽP (Zdroj: Hammer a kol., 2007a) 

Limitovaný ukazatel Max. naměřené hodnoty 
(mg/l) 

Mezní hodnoty po ukončení sanace 
(mg/l) 

PAL-A 19,2 3,2 

Al 5 870 5,0 

Be 0,29 0,005 

Cd   0,37 0,14 

Cr celk 7,6 1,4 

Fe 9 770 5 

NH4
+ 79,4 8 

SO4
2- 49 600 3 000 

*NEL *0,56 3,0 

*Pozn.: Naměřená maximální hodnota NEL je velice malá, podzemní voda byla v tomto jediném případě 
čerpána z vrtu H-501, kde znečištění tímto ukazatelem není ještě tak vysoké, zřejmě vzhledem k jeho umístění. 

Současná kvalita podzemních vod v areálu lagun je různá v závislosti na umístění 

vrtu, popřípadě drénu pro odběr vzorku k analýze a na kolísání v čase, souhrnně ji lze však 

označit za velice špatnou. Z Tabulky č. 4 vyplývá, že sanace bude mít výrazně pozitivní 

vliv na kvalitu podzemní vody, protože metoda promývání horninového prostředí bude 

úroveň znečištění snižovat, a to až na cílové hodnoty stanovené MŽP. K nejvýraznějším 

poklesům po sanaci dojde zejména u síranových aniontů (SO4
2-), hliníku (Al) a železa (Fe). 

Se sanací bude spojeno pouze nevýznamné zvýšení teploty podzemních vod, 

v důsledku případného předehřívání vod, určených k promývání horninového prostředí 

mimo podzemní těsnící stěnu, avšak tento doprovodný jev nepředstavuje žádná rizika pro 

životní prostředí.   

Dalším dočasným vlivem na podzemní vody v průběhu sanace budou její změny ve 

stávajícím odtokovém poměru, a sice změny týkající se lokálních směrů proudění a úrovní 

hladiny, v důsledku čerpání a zasakování vod v průběhu sanačních prací a v souvislosti 

s odstraněním podzemní těsnící stěny. Tyto změny však nezpůsobí žádná významná rizika. 

Po ukončení sanace budou přirozené odtokové poměry trvale obnoveny. Dojde tedy 

k přirozenému proudění podzemních vod areálem lagun, což je opět pozitivním efektem 

záměru. 
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Realizací záměru bude snížena také imisní zátěž řeky Odry, jelikož je koncovou 

vodotečí podzemní vody, tudíž i vliv na kvalitu povrchové vody je výrazně pozitivní 

(Hammer a kol., 2007a). 

5.3.3 Vliv na horninové prost ředí a půdu 

Vytěžením náplně lagun dojde z krátkodobého hlediska k odkryvu podložních 

zemin a stavebními mechanismy bude rovněž narušována zemina v okolí lagun, což může 

vést ve zvýšené míře k dočasné vodní a větrné erozi. 

S realizací nápravných opatření je spojen rovněž zábor půdy, který se vztahuje 

pouze na území, jež je zdevastované a z ekologického či využitelného hlediska má téměř 

nulovou hodnotu. Sanací tak nedojde k dotčení, respektive poškození zemědělského ani 

lesního půdního fondu. 

Na horninové prostředí bude vliv záměru zcela zásadní, a to jak z dočasného 

hlediska průběhem sanace, tak i trvalým efektem po ukončení záměru. 

V průběhu sanace se bude postupně snižovat množství odpadů uvolňujících do 

okolního horninového prostředí kontaminaci, což je nejvýznamnějším dopadem, s kterým 

souvisí následné omezování znečištění podzemních vod. S výjimkou stavebních jam, 

zasahujících jen několik prvních metrů pod úroveň terénu, nebudou prováděny žádné 

změny, které by mohly ovlivnit stabilitní poměry v dané lokalitě. Záměr nepředstavuje 

žádná omezení v souvislosti s využíváním přírodních zdrojů, a to jak v zájmové lokalitě, 

tak v jejím okolí. 

Přesouvání obrovských objemů odpadů a zemin je vyřešeno tak, že po konečné 

úpravě terénu nedojde k významným morfologickým změnám, výsledné tvary reliéfu 

budou plynulé, bez terénních stupňů, čili bližší přirozenému stavu oproti nynějšímu stavu. 

Nejvýznamnějším pozitivním vlivem záměru je změna kvalitativních parametrů 

horninového prostředí v zájmové lokalitě, čímž bude zajištěna trvalá eliminace 

ekologických a zdravotních rizik.  

Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje budou vysoce pozitivní, jedná se 

o nejvýznamnější trvalé kladné důsledky nápravných opatření (Hammer a kol., 2007a). 
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5.3.4 Vliv na faunu, flóru a ekosystémy 

V přípravné fázi sanace, na základě povolení orgánu ochrany přírody dle zákona 

č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, bylo nezbytné vykácení dřevin v místě sanace.  

Proces sanace bude mít na faunu negativní vliv v podobě hluku, což může způsobit 

plašení ptáků vně lagun, mimo oplocený areál i savců. Vzhledem k zatíženosti dotčené 

plochy bude vliv dekontaminace i na vegetaci v konečném důsledku minimální. 

K ovlivnění vodních ekosystémů, vázaných na Černý potok a řeku Odru, při 

dodržení bezpečnostních předpisů a veškerých podmínek sanace nedojde. 

Samotná sanace na krajinu tedy nebude mít negativní vliv. Poměrně významný vliv 

v pozitivním smyslu bude však mít zcela určitě následná lesnická rekultivace čili přeměna 

lokality na lesopark. Zalesněná plocha bude plnit nejen rekreační, ale i vodohospodářskou 

funkci a zabezpečovat funkční ochranu pro půdy. V neposlední řadě bude zájmová lokalita 

v podobě lesoparku představovat nový ekosystém a působit jako významný krajinotvorný 

a stabilizující prvek v krajině, výrazně ovlivněné průmyslem (Hammer a kol., 2007a). 

Konečnou fází sanace se diametrálně zvýší hodnota přírodních zdrojů v lokalitě, 

lesní porosty jako přírodní zdroje budou umožňovat rekreační využití, které zatím v hustě 

obydleném okolí dotčeného území, chybí. Vlivy záměru v tomto ohledu lze posoudit jako 

jednoznačně pozitivní. 

5.3.5 Vliv na zdraví obyvatelstva 

Zápachem by mohlo být ovlivněno asi 10 000 obyvatel v oblasti sídliště Fifejdy 

a blízkého okolí lagun. Důsledkem dlouhodobé expozice pachovým látkám mohou být 

u citlivých jedinců i psychické poruchy. V rámci snížení koncentrace pachových látek 

v ovzduší během provádění záměru je vyhotovena řada opatření. 

Možné zdravotní účinky, v důsledku zvýšených koncentrací chemických látek 

emitovaných z lagun během sanace, mohou být jak akutní (např. bolesti hlavy, dýchací 

potíže, aj.), tak i dlouhodobé (karcinogenní a mutagenní účinky). Potenciální zdravotní 

rizika závisí na době trvání a výši expozice chemickým látkám. Na základě doplněné 
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rozptylové studie by však bylo možno přesněji zhodnotit zdravotní rizika a posoudit tak 

blíže vliv na veřejné zdraví.  

V rámci hlukové studie bylo zjištěno, že v lokalitě jsou již nyní překračované 

hladiny akustického tlaku podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, zároveň bylo vypočteno, že při jakékoliv fázi 

nápravných opatření nedojde ve dne ke zvýšení stávající ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku pozadí o více než 3 dB. V noční době pak bude zvýšení hladiny akustického tlaku 

činit nejvýše 6,1 dB (Hammer a kol., 2007b). 

V rámci realizace záměru byly navrženy opatření ke snížení vlivu hluku, a sice 

umístěním technologií s nočním provozem do hal, případně použití technologií 

v kontejnerovém provedení, dále eliminace těžebních prací v noční době a použití 

mechanismů s nižšími hlukovými emisemi (Hammer a kol., 2007a). 
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6 ZÁVĚR 

V předložené bakalářské práci jsem se zabývala problematikou staré ekologické 

zátěže laguny OSTRAMO, která se nachází na území Ostravska a která vznikla činností 

státního podniku DIAMO v době před privatizací.  

V rámci řešení byla vypracována stručná komplexní analýza jednak zájmového 

území a jednak samotné skládky. Na základě dostupných informací byla provedena také 

analýza použitých metod sanace a v rámci hlavního cíle bakalářské práce hodnotím vliv 

lagun OSTRAMO na kvalitu životního prostředí Ostravska před sanací i během realizace 

samotného záměru „Nápravná opatření – laguny OSTRAMO“. 

Výsledkem posouzení vlivů skládky státního podniku DIAMO na kvalitu životního 

prostředí před sanací je celkový negativní vliv na všechny dílčí složky životního prostředí, a to 

zejména vodu, ovzduší, půdu a v návaznosti s tím samozřejmě i na ekosystémy a krajinu. 

Komplexní pohled na vlivy nápravných opatření, který zahrnuje jednak jednotlivé 

vlivy na různé složky životního prostředí během sanace, tak „postsanační důsledky“, je 

možné znázornit tak, jak je uvedeno na Obrázku č. 14. Čárkovaně je zde vyznačena plocha 

dočasného negativního vlivu na ovzduší (zeleně) a obyvatelstvo (červeně). Plnou čarou 

jsou pak znázorněny důsledky záměru, modře trvalý pozitivní vliv na složky životního 

prostředí, jako je voda, půda a jiné. Zeleně je vyznačen trvalý pozitivní vliv na krajinu 

a ekosystémy. 

Podle mého názoru by se plocha ohraničená plnou zelenou čarou čili pozitivní 

důsledek sanace na krajinu a ekosystémy mohla s klidným svědomím zvětšit, protože 

sanací a rekultivací skládky dojde k zakomponování celého areálu jako funkčního prvku do 

územního systému ekologické stability (ÚSES), a tím k výraznému zlepšení životního 

prostředí v širším měřítku. 
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Obrázek 14: Mapa předpokládaných významných vlivů záměru (Zdroj: EIA, Příloha oznámení záměru 

„Nápravná opatření – laguny OSTRAMO“) 

Na základě získaných informací lze konstatovat, že ponechání skládky bez sanace 

je kontraproduktivní i s přihlédnutím k dočasným vlivům sanačních prací na životní 

prostředí Ostravy. Vliv lagun OSTRAMO na kvalitu životního prostředí Ostravska bez 

sanace má trvalý a velice negativní vliv na všechny složky životního prostředí, navíc 

s možností vzniku havárií jako důsledek úniku znečišťujících látek. Podle mého názoru 

jsou dočasné negativní vlivy sanace na kvalitu životního prostředí zanedbatelné vůči 

pozitivním důsledkům, které samotná sanace s sebou přinese. 

V bakalářské práci jsem velmi často čerpala informace z EII, a to z toho důvodu, že 

získávání informací ohledně lagun OSTRAMO není jednoduché, absolvovala jsem 

přednášky o této problematice, které pořádalo sdružení Čistá Ostrava, nicméně ani na nich 

jsem nedostala ucelené informace, jež by se daly použít.  
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