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Anotace 

V předložené práci se zabývám rozsáhlým problémem sanace a rekultivace 

ostravských lagun. V první části popisuji jejich dlouholetou historii, kdy, kde a za jakým 

účelem tyto kaliště vznikaly. V další části se snažím podat ucelené informace o struktuře   

a charakteristice postiženého území. Pro mne nejzajímavější části práce, je část analyzující 

současný stav projektu, tedy oblast, zabývající se především nynějším průběhem prací. Na 

tyto poznatky plynule navazuje stať, kde jsou popsány a pojmenovány konkrétní techniky 

či způsoby likvidace této staré ekologické zátěže. Tato práce je také doplněná poměrně 

četnými obrázky, které slouží k úplnému pochopení textu a vytvoření uceleného dojmu 

práce. V závěru se zabývám shrnutím celé práce a zamýšlím se nad danou problematikou. 

Klíčová slova: Laguny, sanace a rekultivace, TPS – NOLO, Čistá Ostrava 

 
 

Summary 
 

In this thesis I describe the wide problem of the saving and reclamation of ostrava´s 

lagoons. In the first part I describe their long history, when, where and of which purpose 

catchpits originated. Further I try to furnish information about the whole strucutre and 

characterization of the affected area. For me the most interesting part is the part which 

analyses nowdays project, the area conversanting of nowdays running work. The next part 

describes concrete techniques or liquidation ways of this old ecologic load. Thid thesis is 

filled of pictures to understanding of the whole thesis. In the end I think of the thesis and 

the summary of the whole thesis.  

Keywords: Lagoons, saving and reclamation, TPS – NOLO, Clean Ostrava 
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1. Úvod 

Ostravské laguny, jsou jednou z největších ekologických zátěží v ČR. Tyto nádrže 

na odpad, kterým se běžně říká laguny, jsou trnem v oku možná nejen mně, ale troufám si 

říct většině ostravských obyvatel. Mě osobně se jejich fyzická přítomnost velice dotýká     

a snad právě proto jsem si uvedené téma vybral. 

Laguny jsou jedním z následků obřího soustředění průmyslu v ostravské oblasti. 

Konkrétně se na území lagun nacházela chemická továrna s dlouholetou tradicí výroby. 

Více než jedno století, se zde ukládaly odpady různého charakteru, povětšinou látky 

ropného původu. Za tu dobu činnosti se kontaminovaná oblast rozrostla do velikosti cca 10 

ha, samotná jezera se pak rozprostírají na ploše 7 ha, což představuje velikost 3 až 4 

fotbalových hřišť. Jedná se o jednu z největších ekologických zátěží na území ČR. 

Nutnost, co nejrychlejšího řešení této vleklé záležitosti umocňuje fakt, že zamořená oblast 

se nachází nedaleko centra Ostravy, mezi Přívozem a Novou Vsí. Tato oblast patří           

do katastru městské části Mariánské hory.  

V této práci popisuji a rozeberu technickou a ekonomickou část problému. Chci se 

také zamyslet, proč se v třetím největším městě republiky v roce 2009 nachází černá kaňka, 

v podobě zmiňovaných lagun. Proč, si na inkriminovaném místě, už dávno nehrají děti 

z tamějších sídlišť? Proč, si zdejší občané nemohou zajít před své bydliště na procházku, 

aby uklidnily své tělo i mysl, po náročném pracovním dnu či týdnu? Co udělali  Ostravané 

špatně, aby museli žít v takových podmínkách? Já se domnívám, že život s jedovatými 

látkami za zády si opravdu nezaslouží. 

V roce 2003 sdružení firem s prozaickým názvem „Čistá Ostrava“ vyhrála tendr   

na práce za účelem sanace a rekultivace ostravských lagun. Pět let poté, tudíž dnes,           

se konečně viditelně rozběhly práce na odstranění škod, způsobené lidskou činností. 

Termín dokončení sanace, to znamená odstranění okolo 200 000 tun tzv. kalů je stanoven 

na rok 2010. Dekontaminace a vyčištění cca 500 000 tun zeminy a následné kompletní 

rekultivace pak na rok 2015. Zmíněné množství kalů se bude využívat jako alternativní 

palivo. Toto palivo se bude spalovat v elektrárnách. Prvotní zkoušky spalování proběhly 

např. v tepelné elektrárně Dětmarovice. Podrobnější informace uvedu v následujících 

kapitolách. Podaří-li se přislíbené termíny dodržet je však ve hvězdách, píši to takto 

pejorativně z důvodu zkušeností z let minulých, kdy bylo již mnohokrát vidět světlo         

na konci tunelu, ale bohužel se vždy nějakým nedopatřením k němu nedošlo, tak jak by 

mělo.  

Ostrava byla v minulosti městem s velmi rozvinutým těžkým průmyslem, 

především hutnickým, strojírenským, chemickým atd.. Ne nadarmo si Ostrava vysloužila 
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přízvisko, ocelové srdce republiky. Hornictví, zde hrálo každodenní roli v životě běžného 

občana Ostravska. To vše mělo za následek, že životní prostředí velice utrpělo. Prosperita 

na úkor ekologie. Tímto heslem se řídily tehdy takřka všichni. O co mi však jde, je fakt,    

že Ostrava si mimo výše uvedené přízvisko vysloužila nálepku špinavého města. Každý 

kdo Ostravu zná ví, že se životní prostředí za tu dobu nepopsatelně zlepšilo. Z nejvyššího 

umělého bodu Ostravy, tudíž z vyhlídky nové radnice pozorujeme pro mnohé neobvyklé 

zelené město s krásným výhledem. Mrzí mne však, že se této staré nálepky nelze zcela 

zbavit. Třeba z důvodu nedostatečného a pomalého zbavování se starých ekologických 

zátěží, jako jsou ostravské laguny. Mým přáním do budoucna je dát Ostravě zcela odlišnou 

nálepku, nálepku čistého, dynamicky se rozvíjejícího se města. Chci být hrdý na to,          

že jsem se tady narodil a zapustil v něm kořeny. Město je totiž takové, jací v něm žijí lidé. 

Avšak jak je všeobecně známo, prostředí ve kterém žijeme, ovlivňuje naše chování. Je 

těžké se ohnout pro spadnuvší papírek od bonbonu. Když je všude okolo mne smradlavá 

stoka. Naproti tomu mi nebude dělat problém se zvednout pro papírek, a to si troufám 

tvrdit, i když nebudu jeho vlastníkem, v prostoru golfového hřiště. 

Nejsem naivní, tudíž mi je jasné, že mé děti se asi nebudou moci nikdy                 

po ostravských ulicích procházet bez obutí, ale je zapotřebí usilovat o to, aby se nemuseli 

vyhýbat takovým oblastem jako jsou ostravské laguny.  

Svou prací bych chtěl poukázat na problém ostravských lagun. Mým hlavním cílem 

je vyhodnotit, jaký je návrh a jak probíhají sanace a rekultivace těchto lagun. 
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2.Historie vzniku ostravských lagun 

2.1 Historie vzniku 

V roce 1888 byla založena rafinerie minerálních olejů v Přívoze u Moravské 

Ostravy známým průmyslníkem dr. Maxem Böhmem z Vídně a firmou M. Thorsch & 

Söhne. Podnik na čištění olejů se později stal akciovou společností, v které měla určitý 

podíl holandská firma Holandische Maatschapij, Amsterdam. Zásadní činností závodu bylo 

zpracování ropy, dovážené z Haliče, která tehdy patřila Rakousku-Uhersku. Nyní se 

nachází na území Slovenska. Hlavním produktem byl petrolej na svícení, který byl 

v tehdejší době velice ceněným artiklem. Rafinerie se později specializovala, vedle výroby 

leteckého benzínu, převážně na olejářskou výrobu. V největší míře na výrobu lehkých 

mazacích složek pro motorové a turbínové oleje, které měli pověst špičkové úrovně nejen  

u nás, ale i ve světě. 

Závod, nebyl při osvobozování města rudoarmějci významněji poškozen, a proto 

brzy po skončení 2. světové války obnovil provoz atmosféricko-vakuové destilace ropy     

a  vyráběl také pohonné hmoty a různé oleje. Závod, který se nacházel původně                

na předměstí, se dostal díky rozšiřující se výstavbě prakticky do středu města Ostravy. 

Postupem času bylo těžiště průmyslové činnosti rafinerie Ostramo přeneseno                    

na kyselinovou regeneraci upotřebených mazacích olejů. Zpracování ropy bylo ve státním 

podniku OSTRAMO definitivně zastaveno ke konci roku 1980. 

V roce 1992 byl provoz rafinérie privatizován. Podnik koupil podnikatel pan Vlček 

i se smělým závazkem s postupnou likvidací tamějších lagun. V provozu zůstala trubková 

destilační kolona, kyselinová rafinace a horký kontakt. Po ničivých povodních v roce 1997, 

kdy mimo jiné část ropných látek vyteklo do černého  potoka, nebyl provoz vlastníkem 

panem Vlčkem znovu obnoven. Stát se musel znovu ujmout tohoto projektu. 

2.2. Novodobá historie projektu 

Skládka nebezpečných odpadů z provozu regenerace minerálních olejů bývalého 

státního podniku Ostramo v Ostravě představuje jednu z největších starých ekologických 

zátěží v České republice. Poté, co se na začátku 90. let nezdařila privatizace a firma 

zkrachovala byla situace svízelná. Odpovědnosti se však ujala vláda ČR a svým usnesením  

č. 626 z roku 1996 viz. níže pověřila státní podnik DIAMO, aby léta neřešený problém 

konečného odstranění těchto odpadů a odstranění následků jejich ukládání na životní 

prostředí, konečně vyřešila. 
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Přesné znění, Usnesení vlády ČR, ze dne 4. prosince 1996 č. 626 o dalším postupu 

při řešení sanace starých ekologických zátěží bývalého státního podniku OSTRAMO 

Ostrava. 

 
Vláda souhlasí: 

 

1. S tím, aby státní podnik Diamo, Stráž pod Ralskem, vykonával právo 

hospodaření ke státnímu majetku nabytému od společnosti s ručením 

omezeným OSTRAMO, Vlček a spol., a to areálu skládky odpadů (laguny      

a související objekty včetně čistící stanice haldových vod) a ve spolupráci        

s městem Ostrava zajišťoval jeho sanaci, [14] 

 

2. podle § 18 odst. 2 písm. b) bodu 4 zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., 

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné 

osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, s použitím prostředků Fondu národního majetku České republiky     

na úhradu nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí 

způsobených činností bývalého státního podniku OSTRAMO Ostrava v areálu 

skládky odpadů, [14] 

 

a) ve smyslu bodu II/2 usnesení vlády z 24. dubna 1996 č. 239, o dalším 

postupu při řešení asanace starých ekologických zátěží bývalého 

státního podniku OSTRAMO Ostrava, a to do výše 65 mil. Kč 

prokazatelně vynaložených nákladů společností s ručením omezeným 

OSTRAMO, Vlček a spol., [14] 

 

b) do výše 4 mld Kč po jeho převzetí státním podnikem Diamo, Stráž   

pod Ralskem, [14] 

 

3. s účastí města Ostravy při formulaci obsahu, výběru a rozhodnutí o zadání 

veřejných zakázek a při výběru technologie a způsobu sanace areálu skládky 

odpadů; [14] 

 

Tímto usnesením vláda v podstatě odstartovala řešení, odstranění problému ostravských 

lagun. 
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2.2.1. Financování projektu  

Po uzavření smlouvy o úhradě nákladů na vypořádání ekologických závazků           

s Fondem národního majetku České republiky se vyřešilo financování na přípravnou          

a realizační fázi sanace. Doba přípravy před zahájením samotných sanačních prací se může 

zdát zbytečně dlouhá. Je třeba si však uvědomit, že legislativní proces odpovídá 

významnosti ekologické zátěže a s tím spojenou finanční náročností na tento projekt. 

Celková sanace a rekultivace zamořeného území, což znamená odvezení okolo 300 000 tun 

ropných kalů, z kterého se pomocí neutralizace, přimícháním vápna a spojením s černým 

uhlí stane palivo pro teplárny a cementárny. Dekontaminací přibližně půl milionu tun 

zeminy, vyčištění podzemních vod a rekultivaci místa tak, aby se zněj stal lesopark. Tyto 

práce jsou je vyčísleny na bezmála 4 mld. korun, které poputují ze státního rozpočtu. 

2.2.2. Nápravná opat ření 

Přípravná fáze sanace a rekultivace zahrnovala především zpracování analýzy 

rizika, dokončené v roce 1999. Cílem této analýzy bylo charakterizovat existující               

a potenciální rizika ekologické zátěže pro zdraví člověka a pro životní prostředí. 

Navrhnout potřebnou míru vyčištění území tak, aby bylo vše v souladu s jeho budoucím 

využitím. V roce 2001 byl ještě proveden závěrečný průzkum tělesa skládky, který sloužil 

k získání komplexních údajů o skládce a jejím obsahu. V témže roce byla také dokončena 

studie s názvem „ Proveditelnost sanace ekologické zátěže“. 

Státní podnik DIAMO, získaná data z přípravné fáze sanace použil pro zpracování 

zadávací dokumentace. Na jejím základě vyhlásil veřejnou obchodní soutěž, podle zákona 

č. 199/1994 Sb. na dodavatele veřejné zakázky. V listopadu 2003 a v srpnu 2004 již bylo 

jasné, že na likvidaci jedné z největších ekologických zátěží se bude podílet více firem,      

a to pod jednotným názvem „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“.  

Toto sdružení bylo založeno právě za účelem realizace projektu s názvem  

„Nápravná opatření - Laguny OSTRAMO“. Toto sdružení se skládá celkem ze tří firem, 

GEOSAN GROUP a.s, OHL ŽS, a.s, AQUATEST a.s., kde první jmenovaný je vedoucím 

účastníkem sdružení. Každá z těchto firem zaujímá svou roli v projektu. GEOSAN 

GROUP a.s. zajišťuje především:  

a) odtěžení a zpracování náplně lagun na certifikované palivo, 

b) odtěžení a dekontaminaci zemin, 

c) rekultivaci území , 

Účastník OHL ŽS, a.s. pak zajišťuje v rámci nápravných zařízení ekonomiku 

sdružení. 
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Poslední účastník sdružení AQUATEST a.s. má na starosti: 

a) sanaci podzemních vod, 

b) monitorovací práce. 

V závěru roku 2005 byl po náročném připomínkovém řízení schválen ze strany 

Ministerstva životního prostředí a Fondu národního majetku České republiky „Realizační 

projekt Nápravná opatření – laguny Ostramo“. Tím bylo uvolněno financování velmi 

náročné akce a zahájeno legislativní projednání projektu. 

2.3. Historie ukládání odpad ů 

Celý areál skládky je rozdělen na čtyři dílčí prostory, označované jako laguny R0, 

R1, R2 a R3. Neexistují přesné historické údaje o době vzniku prvních dvou lagun, podle 

dostupných informací byla laguna R0 „založena“ asi ve 20. letech minulého století, laguna 

R1 byla vybudována přibližně za druhé světové války a měla sloužit k ukládání odpadů     

z rafinace surových minerálních olejů. Laguna R2 byla postavena na začátku 60. let 

20.století. Je zcela zaplněna odpady z rafinace, které mají kapalnou i kašovitou strukturu. 

Vedle kalů do ní byly ukládány i bělící hlinky z rafinace. Laguna R3 byla vytvořena          

v první polovině 70. let 20. století. Ukládání do této laguny bylo ukončeno 31.7.1996, 

v této laguně jsou uloženy odpadní bělící hlinky a odpady z rafinace olejů. 

Vše nasvědčuje tomu, že laguny R0 a R1 byly založeny zřejmě zčásti v zemníku 

bývalé cihelny. Jinak jsou všechny laguny založeny na náplavových hlínách nebo 

navážkách. Odpady byly na skládku ukládány zcela volně, neuváženě, samozřejmě 

netříděné a proto se vyznačují vysokou nehomogenitou. Kolem lagun R1, R2 a R3 byly 

vybudovány hráze z haldoviny, jejich výška je asi 5 m. Tyto vybudované hráze zabraňují 

dalšímu rozšiřování zamořeného území. Laguny R2 a R3 jsou oddělené dělící hrází            

s přepadem. Laguny R1, R2 a R3 jsou dnes obehnány jílocementovou těsnící stěnou 

zapuštěnou do nepropustného jílového podloží štěrků, která byla vybudována postupně      

v pěti etapách v letech 1972 až 1992. Stěna měla zabránit šíření kontaminace ropnými 

látkami z lagun do podzemních vod i horninového prostředí. Jílocementová stěna 

významně ovlivňuje lokální režim proudění podzemních vod. 

Historický vývoj lagun je zachycen na následujících fotografiích, kde vidíme stav 

území od roku 1949 až do stavu kdy byl provoz rafinerie zastaven. 
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Obr. 1. – Stav v roce 1949 

 

Obr. 2. – Stav v roce 1966 

 

Obr. 3. – Stav v roce 1976 

 

Obr. 4. – Stav v roce 1997 

Ze snímků je jasně patrné, že těsně po 2. světové válce se na zmíněném území 

laguny ještě téměř nevyskytovaly. Největší rozšíření lagun je vidět za socialistické éry, 

v období od 50. do 80. let minulého století.   
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3. Popis a struktura zmín ěného území 

Vlivem rozsáhle výstavby především panelových sídlišť v druhé polovině 20. 

století se ostravské laguny „přesunuli” z periferie do samého centra města. Celý areál 

kaliště na jihovýchodě bezprostředně sousedí s velmi frekventovanou silnicí 

mariánskohorská a na severozápadní straně se nachází soustava železničních tratí.            

Na jihozápadě sousedí laguny s betonárkou podniku Štěrkovny Benešov                             

a na severovýchodě se nachází Čistírna haldových vod, která je nyní také v majetku státu    

s právem hospodaření s.p. DIAMO.  První obytné domy z přilehlého sídliště Fifejdy jsou 

vzdáleny 400 m. Toto území o rozloze asi 10 ha se nachází v katastru městské časti 

Mariánské hory. 

 

Obr. 5 – Mapa označující laguny 

Jak už jsem zmínil v předchozím textu skládku tvoří komplex čtyř lagun 

(označených R0, R1 až R3), které jsou odděleny hrázemi. Laguny jsou založeny               

na povodňových náplavových materiálech údolní nivy, resp. na navážkách bez dnové 

izolace a drenážního systému. Proto se hrozícím rizikům s prosakujícími jedovatými 

látkami muselo zamezit dodatečným vybudováním podzemní těsnicí stěny a tím zajistit 

prozatímní odizolování lagun. Práce tohoto opatření trvaly 20 let, které byli rozděleny na 5 

etap a to v rozmezí let 1972 až 1992. 
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Obr. 6. – Letecký snímek lagun z roku 2006 

V roce 1994, kdy byl areál v rukou soukromého vlastníka pana Vlčka, byla uvedena 

do provozu čistírna odpadních vod. Vody byly čerpány z prostoru mezi těsnicími stěnami . 

Dále bylo zahájeno nezbytné čerpání volné kapalné fáze ropných látek na hladině 

podzemní vody, vně těsnicí stěny tzv. udržovací čerpání. Od roku 2003 je v provozu vodní 

dílo „Havarijní nápravná opatření“. To slouží k zamezení šíření kontaminace ropných látek 

vně těsnicí stěny a  zahrnuje drenážní systém s dekontaminací čerpaných a zapouštěných 

podzemních vod a monitorovací profil vystrojených hydrogeologických vrtů na výstupu 

podzemní vody z lokality.  

Laguna R0 obsahuje pevné a polopevné odpady smíšené s výplňovými navážkami 

(stavební suť, hlína a popílek). V depresi bývalého zemníku jsou i oleje. Laguna má pevný 

povrch pokrytý vegetací (tráva, keře, stromy). Odpady, které byly do této laguny uloženy 

zahrnují bělící hlinku, parafín a olejový kal. 

Laguna R1 je částečně vyplněna stavebním odpadem a sutí. Menší část laguny 

zůstává stále otevřenou lagunou s kapalnými odpady. Část laguny vyplněná navážkami je 

pokryta vegetací podobně jako laguna R0. Obsahuje směsi kalů a suťových materiálů, 

povrch laguny je nepevný, kapalné odpady prosakují často až k povrchu terénu. 

Laguna R2 obsahuje kapalný a pevný odpad, měkký i pevnější kal. Kapalnou frakci 

tvoří olej a voda. Fáze kalů pokrývá převážnou část laguny a vystupuje, až nad vodu           

a vrstvu olejů. 
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Laguna R3 obsahuje kapalné a pevné odpady a měkký kal. Při okrajích jsou místy 

navážky hlinky. Ve svrchní části laguny R3 (a místy R2) s volnou hladinou kapalné náplně 

se nachází kapalná fáze odpadů. Skládající se ze srážkové vody a oleje. Volná olejová fáze 

a atmosférická voda vytvářejí dvě samostatné vrstvy o odlišné objemové hmotnosti. Olej    

a zaolejované vody se z laguny R3 odčerpávají a jsou upravovány na čistírně vod (ČHV).  

V tabulce č.1 vidíme přesnou rozlohu jednotlivých lagun, z níž je patrné, že laguna 

R3 je nejrozsáhlejší. 

Tabulka č.1 Rozloha jednotlivých lagun 

 ha m2 

R1  12 000 
R2  15 000 
R3  23 000 
R0  19 000 
 7  

 

Pro větší přehlednost uvádím pod tímto textem následující tabulku číslo 2 , ve které 

je uvedena charakteristika obsahu jednotlivých lagun a způsob nakládání s nimi. 

Tabulka č.2 Obsah jednotlivých lagun 

Laguna Fáze Množství 
celkem [m3] 

 

Kapalná fáze 20 188 zavápnění na alt. palivo 

Kašovitá fáze 26 032 zavápnění na alt. palivo 

Tuhá fáze – vlastní náplň laguny 25 044 zavápnění na alt. palivo 

 - navážky 23 258 dekontaminace ITD 
- hmota pod panely a panely 27 809 dekontaminace ITD 
- těleso spojovací hráze 1 581 dekontaminace ITD 
- těleso hráze až po milánské stěny 24 940 dekontaminace ITD 
Tuhá fáze celkem 102 632  

Laguna R3 

celkem 148 852  
Kapalná fáze 2 270 zavápnění na alt. palivo 

Kašovitá fáze 37 730 zavápnění na alt. palivo 

Tuhá fáze – vlastní náplň laguny 48 861 zavápnění na alt. palivo 

 - navážky (nad hladinou) 1 758 dekontaminace ITD 
- těleso spojovací hráze 1 304 dekontaminace ITD 
- těleso splazu 237 dekontaminace ITD 
- těleso hráze až po milánské stěny 9 213 dekontaminace ITD 
- těleso svahu hráze 8 934 dekontaminace ITD 
Tuhá fáze celkem 70 307  

Laguna R2 celkem 110 307  
Kašovitá fáze 16 442 zavápnění na alt. palivo Laguna R1 
Tuhá fáze – vlastní náplň laguny 58 537 zavápnění na alt. palivo 
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Laguna Fáze Množství 
celkem [m3] 

 

- těleso hráze až po milánské stěny 10 542 dekontaminace ITD 
Tuhá fáze celkem 69 079  

 

celkem 85 521  
Laguna R0 Tuhá fáze celkem 120 418 dekontaminace ITD 

 

Celkový objem materiálů k odtěžení a přepracování z postiženého místa byl stanoven 

na 177 706 t a objem materiálů k odtěžení a dekontaminaci se vyčíslil na 474 931 t. 

Tabulka č.3 Objem čištěných vod za dobu sanace (v m3) 

celkem ČHV (čistírna haldových vod) 42 046 

celkem ČLV (čistírna lagunových vod) 297 595 

celkem dekontaminační stanice 3 050 280 

celkem 3 389 921 

 

3 389 951 000 litrů – Tak takové množství vody je třeba vyčistit po dobu sanace. 

Kapacita vychází z rizikové analýzy a z prováděcího projektu. Nutno upozornit                

na skutečnost, že uváděné objemy odpovídají stávajícímu stupni poznání, zatížené určitou 

nepřesností v odhadech.  Skutečné objemy budou zjištěny, až v průběhu sanačních prací. 

Nelze předpokládat velké odchylky. Údaje jsou pro posuzování vlivů na životní prostředí 

dostatečné. 

Na skládku od roku 1997 nejsou ukládány odpady. Skládka se v současnosti řídí 

danou legislativou. Areál skládky je oplocen, součástí zajištění skládky je i preventivní 

ochrana proti dosedání vodního ptactva na hladinu lagun, které je zajišťováno maketami 

dravců a rušičkami. Před Vánoci v roce 2007 se však preventivní opatření k odhánění 

ptactva neosvědčily.  

 
Obr. 7 – Otrávená labuť 
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Lesklá hladina lagun totiž nalákala hejno labutí, které muselo být 

odstřeleno. Labutě si své peří po zanesení ropnými kaly čistí a to má za následek 

jejich přiotrávení spojené s pomalou smrtí. Dnes už naštěstí k takovýmto 

nepříjemným událostem nedochází díky hluku při probíhajících sanačních 

pracích. 
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4. Analýza sou časného stavu 

V současné době je již u konce zkušební provoz, tím mám na mysli zkušební 

odtěžování materiálu z lagun. Jejich následnou přeměnu na alternativní palivo                 

pro elektrárny a cementárny. Všechno vyrobené palivo bylo vyvezeno do Polska (odběratel 

E – CARBO), kde bylo využito v cementárnách Nowiny a Warta a v teplárnách 

v Gliwicích a Siamonovice. Za nedlouho by se měl rozběhnout již ostrý provoz, kde by se 

coby odběratel zmíněného paliva měla připojit také elektrárna Dětmarovice a Energetika 

Třinec. Tyto dva subjekty ještě stále čekají na povolení pro spalování tohoto náhradního 

paliva. V Polsku je se legislativa zaměřuje jen na nepřekročení emisních limitů, proto se 

spalováním paliva právě tam, není žádný problém.  

4.1. Plán na likvidaci lagun 

Odpady v lagunách R0, R1, R2, a R3 budou odtěženy a následně využity, popř. 

odstraněny (dle zákona o odpadech) v celém zjištěném rozsahu, včetně provedení plošné 

sanace masivně kontaminované kontaktní vrstvy podložních hlín, případně štěrků,              

a masivně kontaminovaného podložního materiálu vnitřní strany hrází lagun a včetně 

provedení sanace laterálních průniků znečištění do okolí. 

Znečištění horninového prostředí pod lagunami R0, R1, R2, R3 a jejich 

bezprostředním okolí, které je definováno izolinií znečištění, bude odstraněno na cílovou 

koncentraci nepolárních extrahovatelných látek 15 g/kg. [13] 

Znečištění NEL v podzemní vodě bude odstraněno na cílovou hodnotu 3 mg/l         

za předpokladu odstranění veškeré volné fáze kontaminantu. [13] 

Po celou dobu sanace lagun bude v určitém rozsahu prováděn monitoring ve vrtech 

monitorovacího profilu, vybudovaného v rámci realizace havarijních nápravných opatření 

(dále jen  HNO) k zamezení šíření znečištění z lagun. 

Bude prováděn monitoring výskytu NEL do doby ukončení sanačních prací v linii 

sanačního drénu HNO, ve štole pod přilehlým kolejištěm ČD a v přilehlém odlehčovacím 

sběrači kanalizace Ostravských vodáren a kanalizací a. s. [13] 

Bude prováděn monitoring imisního znečištění ovzduší v závislosti na použité 

technologii vždy v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 

Po odtěžení, využití, resp. odstranění odpadů z lagun a odstranění znečištění 

horninového prostředí pod lagunami bude provedena následná technická rekultivace 

sanovaného prostoru dle podmínek územního plánu využití území. [13] 
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Sanace zemin i podzemních vod by měla být ukončena v závěru roku 2014                

a rekultivace území o ploše asi 10 ha na lesopark bude provedena k 31.12. 2015 a má plnit 

funkci místního biocentra. 

4.2. Zkušební odt ěžování kal ů a výroba alternativního paliva 

Po velice dlouhém martýriu jednání, různých řízení či sjednávání povolení, začaly 

v červenci roku 2008 faktické práce na odstranění ekologické zátěže na území města 

Ostravy. Začalo se totiž se zkušebním odtěžováním kalů a zkušební výrobou alternativního 

paliva označovaného jako TPS-NOLO. V souladu s harmonogramem prací byl k 28. únoru 

2009 ukončen zkušební provoz na ropných lagunách. Celkově bylo vyrobeno 36 500 tun 

paliva TPS-NOLO z plánovaných čtyřiceti tisíc tun. Odtěženo bylo 17 900 tun 

neutralizovaných kalů. Bylo ověřeno, že zvolenou technologií lze vyrobit až 2 800 tun 

paliva denně, běžným provozem lze vyrábět průměrně tisíc tun za den. Vyráběné palivo 

TPS-NOLO na základě prováděných analýz, vždy splňovalo parametry podnikové normy 

výrobce. 

 
Obr. 8 – Zhušťování lagun vápnem 

Na snímku č. 8 vidíme první krok k odstranění lagun. Jde o technologii vpravování 

vápna do ropných odpadů, což má za následek jejich zhuštění, čehož musíme docílit, 

abychom byli schopni odpad dále zpracovat na palivo pro účely tepelných elektráren           

a cementáren. Po třech dnech takovéhoto zhušťování je kašovitá náplň ostravských lagun 

dostatečně neutralizována a připravena k odtěžení a následnému zpracování (výroba 

certifikovaného paliva). 

Při zahájení zkušebního provozu se nepotvrdila dostatečná únosnost vápnem 

neutralizovaných kalů (sludge). Pro pojezd zavápňovacího zařízení a nájezdy do laguny 

byly dodatečně použity geotextilie a plastových roznášecí rohože. Úprava technologie byla 
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příčinou nižších objemů vyráběného paliva od počátku zkušebního období až do závěru 

loňského roku. 

 
Obr. 9 – Smíchávání kalů s uhlím 

Na obrázku č.9, který je umístěn nad tímto textem. Můžeme vidět smíchávání 

zavápněných ropných kalů s hrubozrnným energetickým uhlím. Původně se na výrobu 

paliva  TPS-NOLO 1 potřebovalo 45 % kalů, 45 % uhlí a 10 % neutralizujícího vápna.     

U tohoto paliva však hrozil, při určitém druhu skladování, únik ropných látek. Proto se 

namíchávání složek změnilo v poměru 65 % uhlí a 35 % kalů, aby se tomuto nežádoucímu 

jevu zabránilo.  Palivo nese název TPS-NOLO. 

4.2.1. Technologie výroby alternativního paliva  

Postupně odtěžovaný (předupravený) odpad bude dopravován do vstupního zařízení 

technologie výroby náhradního/alternativního paliva. Bude nakládán do první násypky 

mobilní míchačky směsí KMA 200. Do druhé násypky mobilní míchačky směsí KMA 200 

se bude nakládat pomocí pásového dopravníku nebo kolového nakladače uhelný 

hruboprach. Mobilní míchačka směsí KMA 200 zajistí namíchání obou vstupních látek 

v požadovaném poměru dle stanovené receptury pro výstupní alternativní palivo. [7] 

Uhelný hruboprach bude železničními vagóny převezen do prostoru nově 

vybudované vlečky, situované v blízkosti lagun Ostramo (pozemek parc. číslo 736/79 

sousedící s areálem laguny Ostramo) odkud bude následně přepraveno pomocí nákladních 

aut na skládku uhlí umístěnou v rámci Zařízení pro zpracování kyselých dehtů – NOLO.          
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 Z mobilní míchačky KMA 200 bude materiál dopravován výložníkem                   

do mobilního třídícího zařízení MOBISCREEN MS 16Z. Zde dojde k další homogenizaci 

materiálu a úpravě jeho granulace třídícími síty. Ostatní vytříděný materiál stavebního 

charakteru (beton, cihly atd.) bude zpracován na Technologii nepřímé termické desorpce. 

Nevyhovující odpad pro zpracování na Technologii nepřímé termické desorpce bude 

předán oprávněné osobě.  Z mobilního třídícího zařízení MOBISCREEN MS 16Z bude 

palivo sypáno do kontejnerů, které budou nákladními automobily převezeny do prostoru 

nově vybudované vlečky, situované v blízkosti lagun Ostramo (pozemek parc. číslo 736/79 

sousedící s areálem laguny Ostramo). Pomocí speciálního zařízení budou kontejnery 

včetně alternativního paliva naloženy do železničních vagónů nebo bude obsah kontejnerů 

přesypán pomocí speciálního zařízení do železničních vagónů typu FALLS. Způsob 

transportu je dán požadavky koncových odběratelů alternativního paliva. Při manipulaci     

a následné nakládce alternativního paliva na železniční vagóny nedojde ke kontaktu paliva 

s horninovým prostředím. [7] 

Vyrobené palivo po jeho naložení do vagónů bude převezeno  přímo ke koncovým 

spotřebitelům, případně dopraveno na vhodnou mezideponii, kde bude přechodně uloženo 

a při nakládce v případě potřeby namícháno na potřebnou palivovou směs. 

 
Obr. 10 – Výsledný produkt palivo(TPS -  NOLO) 

 4.2.2. Monitoring ovzduší  

Souběžně probíhající monitoring ovzduší neprokázal, že použitá technologie 

ovlivňuje kvalitu ovzduší v monitorovaném prostoru v obytné zóně na sídlišti Fifejdy ani   

v dalším okolí. V průběhu zkušební výroby byly indikovány měřitelné koncentrace H2S     

s maximem 9,33 µg/m3. Tato hodnota představovala překročení meze prahové 
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vnímatelnosti člověkem a byl tedy možný subjektivní vjem pachu sirovodíku. Jedná se 

však o hodnotu 10.000 x nižší, než je hodnota prahové koncentrace pro podráždění očí. 

Nebyla prokázána časová souvislost výskytu měřitelných koncentrací sirovodíku s činností 

na lagunách. 

Pozitivní zprávou také je, že pracovní ruch a přítomnost strojního zařízení               

na lagunách bylo zřejmě nejlepším preventivním opatřením proti dosedání vodního ptactva 

na povrch lagun. Smutná zkušenost s úhynem labutí v lednu loňského roku se proto letos 

neopakovala. 
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5. Návrhy a doporu čení k řešení ekologické zát ěže 

Tato kapitola se zabývá návrhy a doporučeními k řešení ekologické zátěže 

Ostravských lagun. V předchozím textu již byl zmíněn projekt „Nápravná opatření - 

Laguny Ostramo“, ke kterému byla zpracována podrobná dokumentace. Zabývá se 

vlastním odstraněním staré ekologické zátěže - Laguny Ostramo. K tomuto dokumentu 

existuje zpracovaný posudek panem Ing. Josefem Tomáškem, CSc. 

Posuzovaný záměr „Nápravná opatření - Laguny Ostramo“ představuje realizaci 

odstranění staré ekologické zátěže v místě historického ukládání odpadů především 

z rafinerie olejů přilehlého závodu. 

Hlavním cílem nápravných opatření je odstranění staré ekologické zátěže, tj. skládky 

odpadů  lagun Ostramo a související kontaminace zemin a podzemních vod, a dosáhnout 

stavu platného dle Územního plánu města Ostravy (1994), tj. rekultivace území na funkci 

lesoparku.   

Předmětem sanačního zásahu jsou vlastní laguny v areálu R0, R1, R2, R3, 

kontaminované horninové prostředí v areálu a v přilehlém okolí související s předmětnou 

kontaminací.  

Odstranění staré ekologické zátěže lagun Ostramo má poměrně dlouhou a složitou 

historii. Již v minulosti byly prováděna technická opatření alespoň v tom směru,             

aby nedocházelo k přílišnému šíření kontaminace.  

Po roce 1990 bylo zvažováno jak se danou ekologickou  zátěží vyrovnat. Byly 

zvažovány různé varianty, včetně projekčního řešení – např. enkapsulace celé skládky, 

postupné odtěžení obsahu skládek a spálení ve spalovně nebezpečného odpadu. [7] 

Konečným směr řešení byl dán již citovaným Stanoviskem Ministerstva životního 

prostředí  (MŽP) k realizaci nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické 

zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO - lagun OSTRAMO v Ostravě – Mariánských Horách” 

bylo vydáno náměstkyní ministra životního prostředí Ing. Ivanou Jiráskovou dne 5.9. 2003 

pod č.j. NM 700/2003/03. 

Na provedení sanace bylo vyhlášeno Fondem národního majetku výběrové řízení. 

Vítězem výběrového řízení ze čtyř přijatých účastníků se stalo sdružení Čistá Ostrava 

(Geosan, ŽS Brno, Aquatest). 

Předložený realizační projekt byl po připomínkovém řízení schválen MŽP 17.5.2005. 

1. února 1997 převzal státní podnik DIAMO starou ekologickou zátěž - skládku 

odpadů bývalého státního podniku Ostramo v Ostravě, k jejíž správě, přípravě a zajištění 

sanace zřídil odštěpný závod Sanační práce. 
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Po reorganizačních změnách Odštěpný závod Odra převzal do správy od 1. 2. 2007 

skládku odpadů s. p. DIAMO (tzv. laguny Ostramo) a dohled nad přípravou sanace 

ekologické zátěže. 

Odštěpný závod ODRA prostřednictvím střediska Laguny zajišťuje správu svěřeného 

areálu skládky odpadů, provozuje čistící stanici haldových vod, jejímž prostřednictvím 

jsou přečišťovány srážkové vody z lagun a posléze vypouštěny do veřejné kanalizace,        

a dále zajišťuje inženýrskou a kontrolní činnost při čerpání veřejných prostředků 

zhotovitelem nápravných opatření. 

Během let se skládka odpadních ropných látek a jiných produktů z přilehlé rafinerie 

ocitla uprostřed sídelní aglomerace, kde přestavuje stálý zdroj kontaminace podzemních 

vod, kontaminace ovzduší, šíření kontaminace mimo vlastní skládkový prostor, stálé 

ohrožení volně žijících živočichů, obtěžování obyvatel v okolí a mimo jiné nepoužitelné 

území z hlediska urbanistického rozvoje města.  

Donedávna se jednalo o poslední starou ekologickou zátěž tohoto typu v tuzemsku, 

kde zatím nebyly zahájeny sanační práce. 

Základem posuzování je technologie uvedená  v realizačním projektu a popsaná 

včetně dosavadních znalostí zahrnujících pilotní zkoušky technologie v posuzované 

dokumentaci. 

5.1 Těžba ropných kal ů 

Největší problém z hlediska vlivů na životní prostředí představuje odtěžba                 

a manipulace s ropnými kaly umístěnými v lagunách a s kontaminovanými zeminy. Ropné 

kaly umístěné v lagunách jsou zdrojem emisí plynných škodlivin včetně pachových látek   

i v současném klidovém stavu. 

Pro řešení této problematiky byla navržena technologie postupného zavápňování    

po segmentech s vytvořením pojízdných ploch a s postupnou odtěžbou zavápněných kalů 

k přípravě palivové směsi TPS NOLO 1. Tento postup byl ověřen pokusem. Tato metoda 

je popsána v následující podkapitole č. 5.1.1 . [7] 

Je zcela zřejmé, že sanačním zásahem v dané lokalitě se přechodně zvýší imisní 

zatížení lokality a okolí včetně pachových látek. Ke zmírnění tohoto účinku je navržená 

řada opatření, z nichž jako nejpodstatnější lze považovat řízení sanačních prací dle aktuální 

klimatické situace na základě údajů pro tento účel instalované měřící imisní stanice,     

která bude provozována nezávislou organizací.  

Nelze konstatovat, že v současnosti jsou beze zbytku vyřešeny všechny technické 

problémy související s odstraněním předmětné ekologické zátěže, především spojených se 
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zavápněním a odtěžbou lagun. K získání dalších poznatků má sloužit - Ověření kapacity    

a technologie zařízení pro úpravu ropných kalů na produkt TPS NOLO. [4]    

Předmětný záměr byl realizován v roce 2008 a 2009 a představoval zavápnění 16 

000t ropných kalů v laguně R02 po segmentech, odtěžbu a následné zpracování na 

palivovou směs TPS NOLO 1.  Ověřování bude prováděno při provádění podrobného 

monitoringu pro získání dalších potřebných údajů pro řízení vlastního realizačního zásahu. 

Navržené technické řešení záměru „Nápravná opatření - Laguny Ostramo“ dává 

záruku dosažení navrhovaného cílového stavu kvalitativních parametrech předmětného 

sanačního zásahu. Zároveň je možno konstatovat, že nejsou ohroženy uložené termíny 

sanace za předpokladu, že se podaří zajistit odpovídající odbyt vyrobeného paliva TPS 

NOLO 1 v potřebném časovém úseku. 

Pro zmírnění vlivů na životní prostředí je v dokumentaci, navržena řada opatření, 

která budou doplněna a upravena v rámci akce „Ověření kapacity a technologie zařízení 

pro úpravu ropných kalů na produkt TPS NOLO“ i ve zkušebním provozu vlastního 

sanačního zásahu. Tato opatření budou průběžně doplňování do provozních směrnic 

sanačního zásahu. [4] 

Studie, zabývající se vlivem sanace na životní prostředí, svědčí o skutečnosti,           

že za dodržení navržených opatření (především systém řízení) vlastní sanační zásah 

představuje akceptovatelný vliv na životní prostředí a obyvatele v okolí. Zvýšení zátěže 

životního prostředí je po relativně krátkou dobu (zavápnění a odtěžba lagun zhruba 2 roky) 

je však nutno striktně dodržovat navržená opatření k zmírnění vlivu sanačního zásahu      

na životní prostředí. 

5.1.1 Metoda zavápn ění 

 V daném případě byly zvolena metoda zavápnění in situ po segmentech s následující 

odtěžbou a úpravou na palivovou směs TPS NOLO 1 s následných energetickým využitím 

ve vhodných zařízeních. Ověření předmětné metody na lagunách Ostramo provedla firma 

BIDOZA CZ s.r.o. v červenci 2007. Dosavadní testy prokázaly oprávněnost navržené 

technologie. Nelze konstatovat, že by uvedená aplikace byla zcela bezproblémová. Proto 

v rámci akce „Ověření kapacity a technologie zařízení pro úpravu ropných kalů na produkt 

TPS NOLO“ v roce 2008 a 2009 byla provedena odtěžba cca 16 000 t ropných kalů 

(obsahu lagun) po zavápnění uvedenou metodou pro získání dalších zkušeností,           

které budou dále využity. [4] 

Příprava paliva (palivové směsi) - Nejedná se o výjimečnou technologii, obdobné 

technologie jsou využívány i v jiných oblastech než odstraňování starých ekologických 
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zátěží i když daný případ má svoje specifika, která jsou však technicky řešitelná. Řešení 

zajišťuje minimalizaci vlivů na životní prostředí během sanačního zásahu. 

5.2 Spalovací zkouška 

Průmyslová spalovací zkouška měla za úkol zjistit, zda-li je vhodné uplatnit variantu 

spalovaní petrochemických kalů. Petrochemické kaly vznikly jako druhotný odpad          

při regeneraci upotřebených motorových olejů tradiční acidickou metodou. Při této metodě 

se ze 100 kg  upotřebeného motorového oleje získává cca 53 % hm regenerovaného oleje  

a zbytek jsou odpadní petrochemické kaly. Tyto kaly se sládkovaly a postupně vznikala 

různá kaliště. Tento odpad se postupně hromadil poblíž Ostravské rafinerie minerálních 

olejů. [11] 

Rozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje bylo doporučeno ověřit likvidaci kalů 

spalovací zkouškou. TU VŠB Ostrava byla pověřena řízením a provedením spalovacích 

zkoušek. Ty se prováděly  na provozních energetických zařízeních ČEZ,a.s Elektrárna 

Dětmarovice (EDĚ) na granulačních kotlích s odsířením mokrou vápencovou vypírkou      

a dále v ENERGETICE TŘINEC, a.s., kde jsou cirkulační fluidní kotle s odsiřováním 

spalin suchou aditivní metodou. [11] 

Prvním problémem byla doprava kalů z místa uložení do elektrárny. Byly provedeny 

experimenty při kterých se hledala taková směs, která umožní mechanizovanou manipulaci 

s kalem a při dopravě nebude poškozeno dopravní zařízení.  Kaly obsahují minerální 

kyselinu a především sulfokyseliny, které se podařily neutralizovat vápnem. Množství 

vápna ( CaO ) bylo určeno laboratorními testy. Nejprve bylo smícháno  v různém  

hmotnostního poměru  vápno a kal. Pak byl tento vzorek promíchán a následně nechán 24 

hodin „zrát“,aby  došlo k neutralizaci kyselin. Z vodního výluhu takto získaného vzorku 

byla stanovena jeho hodnota pH. Výsledky jsou uvedeny na následujícím grafu číslo 1. 

[11]   

 

 

 

 

 

 

Graf č.1 Závislost pH 
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Na základě výsledků bylo rozhodnuto s dostatečnou reservou volit přídavek vápna    

a kalu volit  na úrovni 0,222.  

 Vzhledem k tomu, že obě elektrárny jsou zařízeny na černé uhlí, bylo zřejmé,        

že pro silicifikaci ( „zahuštění“ ) neutralizovaných kalů bude použito jemnější frakce 

černého uhlí. Výsledný poměr míchání kalů, uhlí a vápna byl stanoven na hodnotách 450 

kg uhlí, 450 kg kalů a 100 kg CaO.  Bylo ověřeno, že tato směs, lze připravit průmyslově 

běžnými mechanizačními prostředky, je transportovatelná pomocí vagonů , nelepí se          

a snadno se vysypává.  Tím byla vytvořena certifikovaná palivová směs s pracovním 

názvem TPS-NOLO 1. Následně bylo provedeno míchání certifikované palivové směsi 

s čistým černým uhlím na poměr 4 ku 96% pro EDĚ a 10% ku 90% pro K12 v Třinci. 

Míchání je znázorněno již na obrázku č. 9. [11] 

5.2.1 Průběh spalovacích zkoušek  

Spalovací zkouška byla provedena na dvou výrobních blocích EDĚ. Výrobní bloky 

B3 a B4 pracovaly do jedné odsiřovací linky č.2. Na základě úspěšného provedení             

a výsledků zkoušky v EDĚ byla další zkouška provedena na cirkulačním fluidním kotli 

K12 v ENERGETICE TŘINEC,a.s. [11]   

Předložený materiál je věnován spalovací zkoušce na fluidním kotli K12. Nejprve 

byl kotel provozován pouze na čisté černé uhlí s aditivním odsířením vápencem Štramberk. 

Zkouška trvala 24 hodin. Průměrný hodinový výkon kotle byl  139,5 tun páry. Teplota 

páry byla 490°C při tlaku 10 MPa. Spálilo se celkem 300 tun čistého uhlí. Tato zkouška 

byla provedena jako referenční stav  ke kterému byly vztahovány naměřené změny. 

Na vedlejším obrázku je schéma spalovacího zařízení fluidního kotle K12. [11] 

Závislost pH výluhu neutralizovaného kalu  vápnem 
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Po této spalovací zkoušce byla do zásobníku nadávkována směs  druhotného paliva  

a původního černého uhlí. Míchání bylo v poměru 90 dílů uhlí a  10 dílů certifikovaného 

paliva TPS-NOLO 1. Tato směs pak byla spalována a obsahovala 1% hm. vápna, 4,5 % 

hm. petrochemického kalu a 94,5% hm. černého uhlí. Analýza původního černého uhlí a 

připraveného směsného paliva na bázi TPS-NOLO 1 je uvedena v následující tabulce. Po 

záměně  paliva byl kotel provozován ve dvou hladinách výkonu. První zkouška byla 

provedena při výkonu 110 tun páry za hodinu a druhá zkouška byla   při výkonu 140 tun 

páry za hodinu. Každá z těchto zkoušek trvala 24 hodin. Pro zkoušku bylo namícháno a 

připraveno 1200 tun palivové směsi. Během zkoušky byly odebírány vzorky popela, 

popílku, spalin a paliva. [11] 

Tabulka č. 4 Měření Analytu v procentech 

analyt jednotka 
Čisté černé uhlí. 
Zkouška č.1 

Směsné palivo 
s TPS-NOLO 1. 
Zkouška č.2 a 3 

vlhkost % hm. 9,8 11,1 

popel původní % hm. 33,43 39,95 

popel bezvodý % hm. 37,06 44,94 

spalné teplo % hm. 33,5 33,05 

výhřevnost % hm. 18,1 15,34 

prchavá hořlavina % hm. 35,8 41,1 

Síra v hořlavině % hm. 1,18 1,2 

Dusík v hořlavině % hm. 1,227 1,224 

Uhlík v hořlavině % hm. 82,869 81,638 

Vodík v hořlavině % hm. 5,365 5,721 

Kyslík v hořlavině % hm. 9,363 10,218 
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Tabulka č. 5: Výsledky analýzy spalin při spalování uhlí a  směsného paliva s TPS-NOLO 
1 při dvou hladinách parního výkonu jsou v tabulce. 

 

 
 

Z výsledků plyne, že záměnou paliva nedošlo k významným změnám 

monitorovaných polutantů ve spalinách. Vyšší emise NOx při zkoušce minimálního 

výkonu jsou dány vyšším přebytkem kyslíku (vzduchu) ve spalinách. S tím souvisí i pokles 

emisí CO při minimálním výkonu. Toto je běžný jev i při spalování čistého uhlí. [11] 

 

 

 

Tabulka č. 6: Porovnání koncentrací těžkých kovů a PAU v emisích za odlučovačem       

při jednotlivých zkouškách je v následující tabulce. 

kotel K12 - 
zkouška č.1 - 

čisté uhlí - 140 t/h

kotel K12 - 
zkouška č.2 - 

TPS NOLO 1 - 
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kotel K12 - 
zkouška č.3 - 

TPS NOLO 1 - 
140 tp/h
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SO2 427 329 418

NOx 51 153 73

CO 134 70 103

TOC 0,8 1,6 1,3

TZL 9,3 9,2 9

HF 0,20 0,03 0,10

HCl 49,0 33,2 50,4
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Dále byli také porovnány koncentrace persistentních látek ve spalinách na výstupu 

z odlučovacího zařízení kotle K12 (emise). I zde nedošlo výrazným odchylkám                

při spalování testovaného materiálu. [11] 

5.2.2 Vyhodnocení zkoušky  

Spalovací teplota v průběhu zkoušek ve fluidní vrstvě byla: 

 

- Zkouška 1 dole 850°C           střed 834°C           nahoře 878°C 

- Zkouška 2 dole 849°C           střed 826°C           nahoře 846°C 

- Zkouška 3 dole 850°C           střed 837°C           nahoře 878°C 

 

          Z naměřených hodnot vyplývá, že spalovací teplota je plně srovnatelná se 

spalováním čistého uhlí. 

kotel K12 - 
zkouška č.1 - 

čisté uhlí - 140 t/h

kotel K12 - 
zkouška č.2 - 

TPS NOLO 1 - 
110 tp/hod

kotel K12 - 
zkouška č.3 - 

TPS NOLO 1 - 
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Hg 4,1 6,6 1,6

V 1,3 1,1 0,6

Cr 81,3 130,0 93,3

Mn 9,7 14,1 11,0

Co 0,9 0,8 0,8

Ni 54,3 59,0 50,0

Cu 186,6 97,2 57,6

As 0,6 0,5 0,4

Cd 0,2 0,1 0,1

Sb 0,1 0,1 0,1

Tl 0,1 0,1 0,04

Pb 11,6 11,0 15,4

PAU 0,1 0,1 0,2
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          Emise perzistentních organických látek jsou prakticky stejné jak pro spalování uhlí, 

tak pro spalování petrochemických kalů. Měření prováděly dvě nezávislé akreditované 

měřicí skupiny současně se shodnými výsledky. [11] 

           Výrazným způsobem se snížila spotřeba vápence pro odsíření. Při zkoušce č. 1 

s čistým uhlím bylo spotřebováno 0,83 t/h vápence, při zkoušce č. 2 byl vápenec odstaven 

a při zkoušce č. 3 byl podavač převážně odstaven při spotřebě 0,2 t/h vápence.  

Jednoznačně je tato skutečnost způsobena přítomností vápna  ve směsi druhotného paliva.       

Emise SO2 byly při obou porovnávaných  zkouškách cca 420 mg.m-3
N. [11] 

            Emise chlóru jsou dány obsahem chlóru v základním materiálu uhlí, přídavek lagun 

nezpůsobil žádnou změnu. Naměřené hodnoty jsou 49 mg.m-3
N. na čisté uhlí a 50,4 mg.m 

m-3
N při 10% druhotného paliva  v palivové směsi. Lze předpokládat že část chlóru bude 

reagovat v kotli s vápnem. [11] 

               Sumární obsah těžkých kovů v emisích za elektrofiltrem je pro zkoušku č.1 

s čistým uhlím 0,339 mg.m-3N. a pro srovnatelnou zkoušku č. 3 se směsí TPS NOLO 1 je 

tato hodnota 0,215 mg.m-3N. Součet skupiny těžkých kovů Hg,Cd,As,a Pb je pro zkoušku 

č. 1   na úrovni 0,0165 mg.m-3N. a pro zkoušku č. 3 na úrovni  0,0175 mg.m-3N. Z výsledků 

vyplývá, že dominantním nositelem těžkých kovů je uhelná matrice. Skladba a koncentrace 

těžkých kovů v černém uhlí a v původním materiálu lagun OSTRAMO byla velmi 

podobná. [11] 
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6. Závěr 

Pokud bych měl shrnout mé poznatky a dojmy z projektu sanace a rekultivace 

ostravských lagun, tak musím vyjádřit veliký údiv nad perfektní propracovaností 

dokumentace, která se zabývá odtěžením a rekultivací postiženého území. Je zde vidět,     

že přední odborníci na danou problematiku odvedli dobrou práci, není se však čemu divit, 

protože se projektem likvidací lagun začali zabývat již na začátku 90. let. 

Velkou roli, jakož to kontrolní orgán zde sehrála i vláda či vlády české republiky. 

Ministerstvo životního prostředí se zasadilo o to, aby záměr sanace a rekultivace území byl 

proveden s minimálními vlivy na životní prostředí a na zdraví člověka. Toto ministerstvo 

z části zapříčinilo počáteční průtahy spojené s vydáváním povolení. Já jsem toho názoru, 

že ministerstvo dělalo svou práci dobře a zasloužilo se o zajištění bezpečnosti obyvatel 

Ostravy a o zajištění ochrany životního prostředí. Legislativní proces, byl skutečně dlouhý 

a nervozita obyvatel Ostravy a okolí samozřejmě stoupala. 

Dnes již práce probíhají a snad nebrání nic v cestě, aby tyto katastrofální kaňky 

konečně zmizely z mapy.  

Je třeba připomenout, co se vlastně s těmi lagunami děje. Jejich náplň, kterou tvoří 

200 000 ropných kalů je v podstatě spalována. Když se nad tím zamyslím, vzbuzuje to     

ve mně, představu obrovského zatížení pro ovzduší a celé prostředí. Jak jsem již popsal 

v předchozích kapitolách, toto spalování je naprosto neškodné a nemá na znečištění 

životního prostředí nebo zdraví člověka žádný vliv. Je zajímavé, že 99% odpadu z lagun se 

v rámci zkušebního provozu nezlikvidovalo v České republice, ale v Polsku. Uvádí se,     

že české právní prostředí je přísnější a tudíž elektrárny čekají na povolení na spalování 

tohoto certifikované paliva. Jedná se o směs uhlí a kalů, kde z celku obsah lagun zabírá jen 

1,6 %. To je z 1000 tun pouhých 16 kg. Už je asi všem jasné, proč toto spalování s tak 

malou koncentrací kalů má na vypouštěné emise jen zanedbatelný vliv. To je zapříčiněno 

právě nízkým obsahem odpadu ve spalovací směsi. 

 Co se týká finanční stránky projektu, jde podle mého názoru o obrovské peníze        

a celá tato akce je velice nákladnou záležitostí. Stát vyčlenil na tento projekt 3 mld. korun. 

Za tyto peníze byste si mohli koupit přes tisíc nejluxusnějších a nejlépe vybavených 

automobilů značky Škoda Superb, anebo byste si mohli například 17 000 krát absolvovat 

cestu kolem světa. Ano, je to částka, která nenechá nikoho v klidu. Možná,                        

že harmonogram nebude dodržen, každopádně prvenství v nejdražším lesoparku na světě 

České republice nikdo nevezme. Tím si netroufám tvrdit, že by tento projekt byl předražen, 

jen jsem chtěl poznamenat fakt, že tato částka je pro obyčejného člověka nepředstavitelná.  
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Přínos této práce byl v uvědomění si, jak je problém ostravských lagun rozsáhlý. 

Zamyslel jsem se nad proveditelností jednotlivých částí sanace a rekultivace. Také jsem 

nezapomněl zmínit jak se budou kaly využívat, že dojde k jejich druhotnému zpracování. 

Spalování v elektrárnách a cementárnách jak u nás tak v Polsku. Cílem práce bylo 

posoudit, jak se postupovalo při sanací a rekultivacích. 
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