
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geologického inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanace a rekultivace území laguny „Ostramo“ 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Bc. Jana Stoupencová 

Vedoucí diplomové práce:     prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. 

 

 

Ostrava 2010 



 

 

Jana Stoupencová: Sanace a rekultivace lagun Ostramo 

 

2010 2 

 

 

Prohlášení  
 
 
 
- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem všechny 
použité podklady a literaturu.  
 
- Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 
Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a náboženských 
obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní dílo.  
 
- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3).  
 
- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-
TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. 
Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 
umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-
TUO.  
 
- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 
oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  
 
- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 
mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 
požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 
vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě dne 20. 4. 2010 Bc. Jana Stoupencová 



 

 

Jana Stoupencová: Sanace a rekultivace lagun Ostramo 

 

2010 3 

 

 

 

Summary  

     This thesis presents an overview of the reclamation technologies used in the locality of 

Ostramo lagoons, on the base of which some possible recultivation technologies are 

proposed. The first part is devoted to the literature search of the natural conditions of this 

locality. Subsequently, an overview of the present state of the redevelopment technologies 

utilization is incorporated. Second, there is a processing and explanation of some data 

measured in underground  waters monitoring of this locality and interpretation of these 

data. The next part practically verifies the principles of decontamination of lagoon waters 

within the testing operation. In the end of the thesis there is a recommendation of the future 

steps for the technical reclamation of the Ostramo lagoons. 

Keywords: reclamation, monitoring, decontamination, recultivation 

 

 

 

Anotace  

     V předložené práci je zpracován přehled používaných sanačních technologií na lokalitě 

lagun Ostramo, na jejichž základě jsou navrženy některé možné rekultivační vhodné pro 

tuto oblast. První část je věnována rešerši přírodních poměrů dané lokality. Následně je 

začleněn přehled současného stavu využití sanačních technologií. V další části jsou 

zpracována a vysvětlena naměřená data z monitoringu podzemních vod a jejich 

interpretace. V další části je zpracováno praktické ověření principů dekontaminace 

lagunových vod v rámci zkušebního provozu. Na závěr práce je zařazeno doporučení 

budoucích kroků při technické rekultivaci lagun Ostramo.  

Klí čová slova: sanace, monitoring, dekontaminace, rekultivace 
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Seznam použitých zkratek: 

Al  Hliník 
AU  Aktivní uhlí 
Ba   Baryum 
BTEX  Aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny) 
Ca   Vápník 
Cd  Cadmium 
ČD  České dráhy, a.s., 
ČOV  Čistička odpadních vod 
ČHV  Čistička hladových vod 
DNAPLs Dense Non-Aqueous Phase Liquids 
EIA  Proces posuzování vlivů na životní prostředí 
EOX  Extrahovatelné organicky vázané halogeny 

HNO  Havarijní nápravná opatření 
CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku 
JV  Jihovýchod 
JZ  Jihozápad 
LNAPLs Light Non-Aqueous Phase Liquids 
MIU  Skládka stavebního odpadu 
MP  Metodický pokyn 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí  
NEL   Nepolární extrahovatelné látky 
OVaK, a.s. Ostravské vodárny a kanalizace 
PAL-A  Anionaktivní tenzidy 
PAU  Polyaromatické uhlovodíky 
PCB  Polychlorované bifenyly 
PTS  Podzemní těsnící stěna 
RU   Ropné uhlovodíky (bez rozlišení) 
SO2  Oxid siřičitý 
SZ  Severozápad 
ÚČOV  Ústřední čistírna odpadních vod 
VOC  Těkavé organické látky 
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1 Úvod a cíl práce 

     Hlavním cílem sanačních prací nazvaných „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ je 

odstranění staré ekologické zátěže, čili skládky odpadů, související kontaminace 

podzemních vod a zemin, a na dané lokalitě dosáhnout stavu, který je předurčen platným 

Územním plánem města Ostravy z roku 1994, tj. rekultivace území na funkci lesoparku. 

Zájmovým územím je stará ekologická zátěž - areál skládek o ploše cca 7 ha a jeho přilehlé 

okolí. 

     Tento záměr je realizován v několika etapách, které jsou dále rozděleny do dílčích etap 

sanačních prací. Ve své diplomové práci uvádím jejich přehledný výčet a popis 

jednotlivých technologií. Zaměřila jsem se na technologie sanace podzemních vod, a to 

zejména na sanace prostoru vně podzemní těsnící stěny lagun v SZ části lagun, kde jsem se 

podílela na realizaci sond a vrtů do štěrkové terasy a navážek sloužících pro technologie 

air sparing a biodegradace. V další části popisuji průběh zkušebního provozu, kterého jsem 

měla možnost se aktivně zúčastnit. Zkušební provoz sloužil k upřesnění technologie 

čistírny lagunových vod, která se v současné době uvádí do provozu. Po rešeršní části a 

bližším seznámení s technologiemi sanací probíhajícími na lokalitě následuje kapitola, 

ve které se soustřeďuji na návrh možností technické rekultivace lagun Ostramo. 

     Cílem DP bylo zachytit vývoj kontaminace podzemních vod pro NEL, PAL-A a sírany 

v lokalitě Ostramo v průběhu dekontaminace, porovnat sanační technologie z hlediska 

využitelnosti pro následnou rekultivaci a navrhnout optimální materiál pro výplň v rámci 

technické rekultivace. 

 

Pro splnění cíle jsem použila následující přístupy: 

� Sledování vývoje kontaminace podzemních vod v lokalitě Ostramo 

� Sanační technologie a jejich vliv na účinnost odstranění kontaminace vod 

� Výběr vhodného rekultivačního substrátu pro technickou rekultivaci 
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2 Základní charakteristika lokality 

     Laguny leží v katastrálním území Mariánské Hory, městský obvod Mariánské Hory a 

Hulváky, město Ostrava, kraj Moravskoslezský. Areál je situován v průmyslové zóně 

v pravobřežní okrajové části údolní nivy řeky Odry. Jako „Laguny Ostramo“ je 

označována plocha o rozloze cca 7 ha.  Jedná se území, které je ve správě státního podniku 

DIAMO, Stráž pod Ralskem. Lokalita lagun Ostramo sloužila až do 31. 7. 1996 k ukládání 

odpadů z provozu rafinérie minerálních olejů OSTRAMO - Vlček a spol., s.r.o.. Toto 

využívání bylo k datu 31. 7. 1996 ukončeno.  V současné době se řeší projekt odstranění 

staré ekologické zátěže laguny Ostramo a rekultivace území na lesopark Sdružení ČISTÁ 

OSTRAVA skládající se ze tří firem, a sice GEOSAN GROUP a.s., OHL ŽS a.s. a 

Aquatest a.s.  

 

 

Obrázek 1: Situace zájmového území a okolních objektů, M 1:2743 (upraveno dle 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz, 2010) 

 

     Plochu lagun tvoří 4 laguny, označované jako R0, R1, R2, R3 (Obrázek 1). Laguna R0 

zřejmě vznikla ukládáním odpadů z výroby rafinerie do vytěženého prostoru po bývalé 
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cihelně. Odpady zde byly ukládány již od počátku 20. století. Postupné rozšiřování 

souviselo s činností v sousední rafinérii OSTRAMO-Vlček s.r.o. (dříve OSTRAMO s.p.). 

Laguna R1 byla vybudována během 2. světové války, laguna R2 počátkem 60. let a laguna 

R3 v první polovině 70. let 20. století (Bujok et al. 2009). 

     Obsah lagun je tvořen odpadem z rafinace upotřebených motorových olejů, destilačními 

zbytky, kyselými pryskyřicemi, alkalickým kalem z neutralizace NaOH, bělící hlinkou 

s parafínem, vosky, technickým a lakovým benzínem, stavební sutí, kalem z ČOV, kalem 

z chladících věží a kontaminovanou zeminou. V dřívějších dobách zde byl ukládán také 

asfalt, zbytkové oleje, barely a sudy, filtrační materiály, kovový šrot a další materiály. 

Celkové množství odpadů je odhadováno na 379,5 tis. m3. Objem materiálu k odtěžení a 

přepracování: 177 706 t, objem materiálu k odtěžení a dekontaminaci: 474 931 t, objem 

čištěných vod za dobu sanace: 3 389 921 m3 (http://tomcat.cenia.cz). 

 

2.1 Geomorfologie 

Geomorfologické začlenění zájmového území VIIIB-1-b (Obrázek 2): 

Systém:   Alpsko - himalájský 

Subsystém:  Karpaty 

Provincie:   Západní Karpaty 

Subprovincie:  VIII Vněkarpatské sníženiny 

Oblast:   VIIIB Severní Vněkarpatské sníženiny 

Celek:   VIIIB-1 Ostravská pánev 

Okrsek:  VIIIB-1-b Ostravská niva 
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Obrázek 2: Geomorfologické členění České republiky, výřez z mapy (upraveno dle www.trasovník.cz, 2010) 

 

     Území, ve kterém jsou v souvrství karbonských sedimentů sloje černého uhlí pod různě 

mocnou pokrývkou třetihorních a čtvrtohorních sedimentů, je označováno jako Ostravská 

pánev. Ostravská pánev, je celkem subprovincie tzv. Vněkarpatských sníženin, vzniklých 

na severovýchodní straně Karpatského oblouku. 

     Z geomorfologického hlediska se jedná o území mírně zvlněné roviny údolní nivy. 

Co se týče tvarového rázu povrchu, jsou zastoupeny převážně prvky rovinného reliéfu a 

pahorkatého reliéfu. Základní rysy reliéfu Ostravské pánve byly vytvořeny kvartérní 

akumulací glacigenních, fluviálních a eolitických sedimentů, kdy následoval vznik 

rozsáhlých plochých akumulačních pokryvů. Načež byly tyto tvary vystaveny působení 

erozních a denudačních procesů. Neporušeny zůstaly pouze nejmladší roviny údolních niv. 

Předkvartérní reliéf byl v prostoru celé sníženiny rozrušen nebo pohřben glacigenními 

modelačními procesy z období sálského zalednění. Přesnou klasifikaci tvarů původního 

reliéfu Ostravské pánve ztěžuje sprašová pokrývka, která stírá ostré geomorfologické 

hranice. Povrch je značně změněný hornickou a průmyslovou činností, při níž vznikají 

četné antropogenní tvary, haldy a poklesy (Demek et al. 2006). 
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2.2 Geologie a hydrogeologie 

     Na štěrcích údolní nivy řeky Odry, Ostravice a Lučiny jsou rozloženy holocenní 

fluviální hlíny, levý břeh Ostravice a pravý břeh Odry ve střední a jižní části Ostravské 

pánve je lemován fluviálními štěrkopísky. V prostoru mezi Lučinou a Ostravicí 

na Kunčické terase se vyskytují vrstvy organických sedimentů. Jižní část Ostravské pánve 

je kryta převážně sprašovými hlínami (Chlupáč et al. 2002). 

 

2.2.1 Geologie zájmové oblasti 

     Z hlediska geologie (Obrázek 3) se zájmové území nachází v místě karpatské 

předhlubně, jejímiž uloženinami, spolu s příkrovy Vnějších Karpat, byly v období terciérní 

transgrese překryty svrchnokarbonské horniny, vystupující v Ostravě jen ve velmi 

omezených odkryvech. 

     V nadloží svrchního karbonu byly dokumentovány terciérní spodnobádenské 

sedimenty, které jsou při bázi tvořeny zvodněnými ostrohrannými klastiky, na ostravsku 

označovány jako „detrity“. Ve druhé fázi spodnobadenské transgrese došlo k uložení 

poměrně mocné vrstvy zelenavě šedých jílů mořského původu s bohatou mikrofaunou 

tzv. „bádenských téglů“, které většinou ostře nasedají na své podloží. Tyto sedimenty jsou 

překryty fluviálními, glacifluviálními a glaciálními sedimenty kvartéru.  

     Kvartérní sedimenty v zájmovém území jsou budovány údolní štěrkovou terasou řek 

Odry a Ostravice. V podloží štěrkové terasy se místně vyskytují přehloubená koryta 

zvodnělých glaciálních sedimentů. Nejvýznamnějším glaciálním prvkem je tzv. zábřežské 

subglaciální koryto, které je tvořeno propustnými sedimenty spjatými s činností 

halštrovského kontinentálního zalednění, a do kterých je situován vodní zdroj Nová Ves. 

Z granulometrického hlediska jsou zastoupeny sedimenty soudržné i nesoudržné, 

reprezentovány převážně písčitými hlínami a hlinitými písky s příměsí eratického 

valounového materiálu. 

     Ledovcové sedimenty byly oderodovány a v období holocénu bylo území překryto 

náplavovými hlínami prachovitého až jílovitého charakteru. Povrch území je tvořen 

vrstvou proměnlivě mocných a různorodých antropogenních navážek, především 

haldovinami (Chlupáč et al. 2002). 
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Obrázek 3: Schematická geologická mapa moravsko-slezské oblasti (upraveno dle Kachlík, 2003) 

 

2.2.2 Hydrologie a hydrogeologie 

     Areál laguny Ostramo je vymezen po pravé straně od hlavního toku řeky Odry, 

zahrnuje povodí Odry od Opavy po Ostravici s číslem hydrologického pořadí 2-02-04-

003/2. Plocha dílčího povodí činí 12,188 km2. Nachází se v rajónu povrchových vod II-B-

4-c. Jedná se o málo vodnou oblast s povrchovým odtokem 3 až 6 l/s/km2, malou retenční 

schopností, silně rozkolísaným odtokem. Dle hydrogeologické rajonizace náleží k rajónu 

č. 151 – Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry  (Obrázek 4). Hlavní zvodní 

širšího okolí lokality je údolní terasa řeky Odry. Lokalita náleží do úmoří baltského moře.  
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Obrázek 4: Hydrogeologické dělení ČR (http://www.trasovnik.cz, 2010) 

 

     Laguny Ostramo patří dle hydrogeologické rajonizace do rajónu č. 1510 „Kvartér 

Odry“.  Hlavní regionálně významný kolektor je údolní terasa řeky Odry s průměrnou 

mocností 5 m. Báze štěrkopískového kolektoru je tvořena nepropustnými sedimenty 

miocenního (spodnobadenského) předkvartérního podloží. Povodňové hlíny v nadloží 

štěrkopísků jsou poloizolátorem. Zvodeň údolní terasy je dále k severu, níže ve spádu 

hladiny podzemních vod od lokality v hydraulickém kontaktu s řekou Odrou a 

s podzemními vodami tzv. subglaciálního koryta. K dotaci podzemních vod dochází 

skrytým příronem z vyššího terasového stupně ze zázemí nivy a přímou infiltrací srážek, 

která je omezována málo propustnými krycími povodňovými hlínami. Koeficient filtrace 

štěrkové terasy činí 1.10-4 až 9.10-3 m/s, průměrně 1.10-3 m/s.  

     Hladina podzemních vod je převážně mírně napjatá až napjatá. Přirozený směr proudění 

podzemních vod je dále do údolní terasy k severu až severozápadu. Hladina podzemních 

vod údolní terasy v zájmové oblasti byla ověřena v rozmezí kót cca 203-205 m n. m. (Bujok 

et al. 2009). 

     Podzemní vody kvartérních uloženin jsou dotovány plošnou infiltrací 

přes polopropustné krycí vrstvy, následně skrytým příronem z vyšší terasy v zázemí údolní 

nivy, a dále jsou v přímém hydraulickém kontaktu s řekou Odrou. Přímá infiltrace srážek 

je omezována málo propustnými krycími povodňovými hlínami. Přirozený směr proudění 

podzemní vody je výrazně ovlivňován čerpáním. V oblasti se nachází několik čerpacích 

vrtů. Známé čerpací vrty, včetně jejich vydatností, jsou následující: 
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� Zdroj pitné vody Nová Ves (cca 2,7 km jihozápadním směrem), podzemní voda 

k hromadnému zásobování obyvatel, dnes v množství 150 - 180 l/s (max. povolený 

odběr 220 l/s) 

� Čerpání z vrtu HV-87 v prostoru betonárny (sousedící s prostorem lagun 

na jihozápadě ve vzdálenosti cca 130 m), 0,86 l/s průměrně (3,0 l/s je maximum) 

� Osm sanačních vrtů Ostramo umístěných mezi laguny a železniční seřadiště, 10 l/s, 

(cca 250 m severně až severozápadně od lagun) (Hammer et al. 2009) 

 

     Podle Kurlovovy klasifikace lze celkově původní podzemní vodu (hydrochemické 

pozadí) na lokalitě zařadit k typu Ca-SO4-HCO3. 

     V roce 1992 byla kolem lagun R1, R2, R3 vybudována jílocementová podzemní těsnící 

stěna (Obrázek 5), která měla zabránit šíření kontaminace ropnými látkami a dalších 

kontaminantů z prostoru lagun do horninového prostředí a podzemních vod v jejich okolí. 

Stěna je dlouhá 1 264,5 m a je zapuštěna až do nepropustného podloží lagun (Bujok et al. 

2009). 

     Vlastní areál lagun je významně ovlivňován touto obvodovou milánskou stěnou. 

Podzemní vody uvnitř prostoru uzavřeného milánskou stěnou budou stagnující, 

což můžeme usuzovat z jejich zcela odlišného typu chemismu a srovnání úrovně hladiny 

ve štěrcích vně a uvnitř stěny (Hammer et al. 2009). 
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Obrázek 5.: Laguny Ostramo - schematické řezy (Tylčer, J., 1999) 

 

     Ze vzájemné korespondence mezi hladinou podzemních vod vně a uvnitř stěny 

se usuzuje, že přes patrnou stagnaci vod uvnitř stěny zde existuje jistá hydraulická spojitost 

s jejím okolím, což by mohlo signalizovat netěsnosti stěny u kolejiště ČD, kde na vnější 

podélné straně lagun nepropustná obvodová těsnící stěna vytváří proudový stín 

se zpomaleným odtokem podzemních vod. Hladina podzemních vod je zde lokálně 

ovlivňována sanačním čerpáním ze studen ochranného horizontálního drénu a 

hydrogeologického vrtu HP-210, umístěných při patě hrází lagun. Z důvodu vlivu tlakové 

zvodně se v okolí zasakování volná fáze ropných uhlovodíků pohybuje částečně ve směru 

proudění podzemní vody, ale především vzestupně konformně se stropem štěrkového 

kolektoru.  

     Podzemní vody údolní nivy vstupují po spádu proudění od areálu lagun k okraji 

subglaciálního koryta až mimo dosah drenážního vlivu vodního zdroje Nová Ves, 
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pod rozvodnicí, probíhající napříč korytem, tudíž je celý areál podniku OSTRAMO včetně 

lagun mimo dosah drenážního vlivu Nové Vsi a mimo dosah preferenčního šíření deprese 

z tohoto jímacího území prostřednictvím subglaciálního koryta. Nelze však s naprostou 

jistotou vyloučit, že areál lagun bude mimo dosah deprese Nové Vsi za všech reálných 

situací, neboť aktuální průběh rozvodí je velmi citlivý na nejrůznější vlivy, ovlivňující 

v daném čase hydrodynamický režim údolní nivy.  

     Při bázi navážek se místně vytváří přechodné zvodnění z infiltrovaných srážek, 

zadržovaných na méně propustných povodňových hlínách. Průběh hladiny a proudění 

podzemních vod v navážkách jsou nepravidelné a proměnlivé. V JZ části areálu je mocnost 

navážek největší. Podzemní vody navážek se nepochybně podílejí na rozvlékání 

kontaminace, proniklé do okolí hrází lagun před vybudováním obvodové těsnící stěny. 

Podzemní voda v navážkách JZ od lagun je pravděpodobně trvale odvodňována podzemní 

štolou (Hammer et al. 2009). 

     Další významnou roli na lokalitě lagun Ostramo hraje výstavba čistící stanice 

zaolejovaných vod čerpaných ze skládky - čistírny haldových vod (ČHV), která je 

v provozu od roku 1994. Dalšími zabezpečovacími kroky skládky bylo provádění 

tzv. udržovacího čerpání linií vrtů při SZ patě hrází lagun R1, R2 a R3 v letech 1994–2004. 

Od roku 2003 bylo toto opatření postupně nahrazeno Havarijními nápravnými opatřeními 

(dále HNO). Systém HNO se skládá z několika částí: čerpaného horizontálního ochranného 

drénu, systému čerpání, přečišťování a zasakování vod, zasakovacích vrtů a 

monitorovacího systému. Pokračováním provozování HNO je od srpna 2005 tzv. ochranné 

čerpání, které je realizováno Sdružením ČISTÁ OSTRAVA (Bujok et al. 2009). 
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2.3 Klimatické podmínky  

 

     Klimaticky je podle Quitta území charakterizováno třídou MT 10 (Obrázek 6) 

s dlouhým a mírně suchým teplým létem, krátkým přechodným obdobím, mírně teplým 

jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou, s krátkým 

trváním sněhové pokrývky.  

 

 

 

 

Obrázek 6: Výřez z mapy klimatických poměrů (upraveno dle Quitt, E., 1971) 

 

 

     Dle klimatických charakteristik uvedených v Atlase podnebí Česka (Tabulka 1) činí 

průměrná teplota v lednu -2 až -3 °C, v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 

17 až 18 °C. Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období se pohybuje 

okolo 400 až 450 mm a v zimním období klesá na 200 až 250 mm. Průměrný počet dnů 

se srážkami většími než 1 mm je v této klimatické oblasti 100-120 dnů (Tolasz et al. 2007). 
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Tabulka 1: Klimatické charakteristiky (dle Quitt, E., 1971) 

Oblast MT 10  

     Počet letních dnů 40 – 50 

     Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 – 160 

     Počet mrazových dnů 110 – 160 

     Počet ledových dnů 30 – 40 

     Průměrná teplota v lednu ve °C -2 až-3 

     Průměrná teplota v červenci ve °C 17 – 18 

     Průměrná teplota v dubnu ve °C 7 – 8 

     Průměrná teplota v říjnu ve °C 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 sněhových dnů 50 – 60 

     Počet dnů zamračených 120 – 150 

 

     Skutečné charakteristiky území Ostravy se však od uvedených charakteristik třídy 

MT 10 liší, a to zejména z důvodu vysokého rozšíření průmyslu, které způsobuje 

znečištění atmosféry s následkem anomálního zvyšování průměrné teploty o jeden až dva 

stupně. Dalším důvodem je nepochybně hustá zástavba a specifické podmínky Ostravské 

pánve (Demek at al. 2006). 

     Rozdělení srážek je během roku rovnoměrné a maxima dosahuje v letních měsících. 

Za dominující směr proudění větru je možné považovat jihozápad. Oblast, je provětrávána 

velmi dobře, výskyt nepříznivých rozptylových podmínek je zde podprůměrný, stejně 

jako výskyt úplného bezvětří. 

     Vliv emisí z lagun se projevuje hlavně při jejich odtěžování a přípravě alternativního 

paliva TPS NOLO. Špatné rozptylové podmínky, jako je stav bezvětří, pak způsobují to, 

že převládá znečišťování přízemního ovzduší nízkými a chladnými zdroji, především 

dopravou. Kromě zdrojů nacházejících se mimo zájmové území se na znečištění ovzduší 

podílejí emise přímo z povrchu lagun a okolních kontaminovaných zemin. Povrchová 

vrstva uložených odpadů a srážková voda však omezuje přestup kontaminantů do ovzduší. 

(Urbanec, P., 2007) 

 

 



 

 

Jana Stoupencová: Sanace a rekultivace lagun Ostramo 

 

2010 18 

 

2.4 Odpady uložené v lagunách 

     V oblasti lagun byl proveden rozsáhlý plošný a zonální průzkum, který byl zaměřen 

na řadu polutantů. Z výsledků vyplynulo, že obsah lagun vykazuje vysokou nehomogenitu 

(Tabulka 2), která znamená nutnost operativního přizpůsobení prováděných prací 

i provozu technologií.  

 

Tabulka 2: Objem odpadů v lagunách (upraveno dle: Hammer, 2009) 

Laguna Fáze Množství celkem [m3]

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

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

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 
(19000 m²) Tuhá fáze celkem 120 418

Laguna R3 
(23000 m²)

Laguna R2 
(15000 m²)

Laguna R1 
(12000 m²)

 

 

          Laguna R0 o rozloze 1 900 m2 obsahuje 120 418 m3 tuhých a polotuhých 

organických odpadů, které jsou promíseny s navážkami  charakteru sutí, s hlínami a 

popílkem. V depresi ve dně laguny se vyskytují i kapalné oleje.  

     Na ploše 12 000 m2 laguny R1 je umístěno 85 521 m3 kašovitých odpadů a od strany 

R0 i tuhých materiálů charakteru sutí.  

     Laguna R2 o velikosti 15 000 m2 obsahuje 110 307 m3 odpadů z rafinace olejů, 
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kdy nejvyšší fáze je kapalná, s rostoucí hloubkou kašovitá, při bázi lokálně tuhé organické 

odpady s velkým podílem anorganických odpadních kalů (bělící hlinka).  

     Největší laguna R3 (23 000 m2) je naplněna 148 852 m3 odpady z rafinace olejů, 

vyskytujících se v kapalné fázi, do hloubky přechází do formy kašovité, při hladině je 

patrná vrstva oleje (Lajtoch, P. , 2007). 

     Mezi nejrozšířenější kontaminanty patří ropné uhlovodíky (NEL) a polycyklické 

aromatické uhlovodíky (PAU). Tyto prioritní kontaminanty mají rozhodující úlohu 

při volbě způsobu sanace (Tylčer J. , 1999). 

     Tyto kontaminanty se zde nacházejí v koncentracích, které dle platných právních 

předpisů způsobují, že odtěžený výplňový materiál lagun nelze uložit na skládku bez jejich 

úpravy. Výskyt uvedených prioritních kontaminantů se v jednotlivých lagunách 

i jednotlivých typech materiálů liší (Tabulka 3). V případě lagun R0 a R1 platí, 

že koncentrace NEL a PAU se s hloubkou zvyšují, protože činnost rafinérie se měnila a 

procesy přirozené biodegradace mohly významně snížit úroveň kontaminantů 

v povrchových vrstvách. U odpadů uložených v lagunách R2 a R3 byl prokázán výskyt 

polychlorovaných bifenylů (Lajtoch, P., 2007). 

 

Tabulka 3: Složení kalu v lagunách – prům./min./max. (Raclavská, H., 2006) 

Popis 
NEL 

[mg/kg] 
Celk. PCB [mg/kg] 

PAU 

[mg/kg] 

Laguna R1 –měkký kal 114 000 0,41 

Laguna R1 –pevný kal 170 000 0,74 

58 / 4,3 / 150 

Laguna R2 –měkký kal 21 900 / 58 000 / 500 000 3,9 / 1,0 / 16,2 

Laguna R2 –pevný kal 405 000 / 190 000 / 635 000 3,9 / 1,0 / 13,2 

115 / 16 / 880 

Laguna R3 –měkký kal 394 000 8,1 

Laguna R3 –pevný kal 231 000 4,9 

118 / 61 / 270 
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2.4.1 Typy polutantů 

     Co se týče pozaďových hodnot jednotlivých kontaminantů lze vyzdvihnout především 

lokální amoniakální znečištění, které je zřejmě dotováno z prostoru proti směru proudění 

podzemní vody. Z dalších parametrů lze vyjmenovat zvýšené koncentrace anionaktivních 

tenzidů, hliníku, železa, které jsou vyšší než hodnota geochemického pozdí.   Z porovnání 

pozaďových koncentrací se zjištěným znečištěním v centru lokality uvnitř podzemní stěny 

je zřejmé, že podzemní voda je významně postižena antropogenním znečištěním téměř 

u všech sledovaných látek kromě dusitanů (Hammer et al., 2009). 

 

Nepolární extrahovatelné látky - NEL 

     Nejvýznamnějším organickým kontaminantem lokality jsou nepolární extrahovatelné 

látky. NEL jsou ve vodě jen omezeně rozpustné. Hlavní znečištění podzemních vod 

na lokalitě je ovlivněno přítomností značné akumulace volné fáze LNAPLs v úrovni 

hladiny podzemní vody a podílu NEL sorbovaného v zeminách.  

     Kontaminaci na úrovni rozpustnosti nemají podzemní vody v celém profilu zvodnění 

údolní terasy, ale jen při kontaktu s fází. Níže po směru proudění pak dochází k difúznímu 

rozřeďování kontaminace na celý profil zvodnění. 

     Ve štěrcích údolní terasy v okolí lagun R1, R2, R3, vně jejich obvodové těsnící stěny, 

se vyskytuje kontaminace NEL v téměř souvislé aureole. Největší rozšíření znečištění NEL 

po směru proudění podzemních vod od zdroje kontaminace je dokumentována v kolejišti 

ČD, cca 80 m od paty hráze lagun (Hammer et al., 2009). 

 

Polyaromatické uhlovodíky - PAU 

     Jde o složité aromatické uhlovodíky obsažené v těžkých frakcích ropných látek. 

Tyto velmi stabilní sloučeniny jsou ve většině případů zdraví velmi škodlivé, toxické a 

karcinogenní, vyznačují se malou rozpustností ve vodě a vysokou odolností proti 

biochemickým rozkladným procesům (Šráček et al. 2002). 

     Na lokalitě se vrty s relativně vyššími obsahy PAU nacházejí podél severozápadní hráze 

lagun u kolejiště ČD. Relativně zvýšené obsahy PAU by mohly souviset s ovlivněním 
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vzorků volnou olejovou fází, jelikož ve všech případech jde o vzorky z vrtů s vyššími 

obsahy NEL (Hammer et al., 2009). 

 

Ostatní kontaminanty 

     Na kontaminaci podzemních vod údolní terasy se dále podílejí významně anionaktivní 

tenzidy (PAL-A) ve vazbě na sulfonové kyseliny v náplni lagun jako produktu 

z technologického procesu kyselé rafinace olejů (Hammer et al, 2009). 

    Tenzidy jsou povrchově aktivní látky, které tvoří součást pracích prostředků, 

emulgátorů, dispergátorů, smáčedel a pěnidel. Jejich škodlivost spočívá v pěnění vod, 

což zabraňuje přístupu kyslíku do vody. Biologická rozložitelnost tenzidů je velmi 

variabilní (Šráček et al. 2002). 

     Uvnitř těsnící stěny byly zjištěny zvýšené koncentrace chlorovaných uhlovodíků, 

vně těsnící stěny není kromě areálu Trojek, s.r.o. znečištění touto skupinou kontaminantů 

významné (Hammer et al, 2009). 

     Jde o škodlivé a toxické látky a karcinogeny, které se běžně v přírodě nevyskytují, 

proto mnohem pomaleji a neochotně podléhají biodegradačním procesům. Jedná se 

o typické zástupce DNAPLs, čili látky s měrnou hmotností větší než voda, které mají 

tendence ke vzniku volné fáze na bázi kolektoru (Šráček et al. 2002). 

     V minulosti byly v areálu lagun zjišťovány vysoké hodnoty polychlorovaných 

bifenylů, což jsou nehořlavé kapaliny s výbornými dielektrickými vlastnostmi. 

Reprezentují skupinu chlorovaných látek, s různými fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi. Pozdější průzkumy ověřily kontaminaci již vesměs jen do úrovně kritéria A 

MP MŽP, výjimečně do úrovně B. Z rozboru starších dat lze usuzovat, že vysoké obsahy 

PCB byly vázány v areálu rafinérie OSTRAMO na plovoucí volnou olejovou fázi, která 

byla čerpáním podstatně redukována. 

     Úroveň znečištění podzemní vody údolní terasy ostatními sledovanými látkami (těžké 

kovy, fenoly, BTEX) je relativně nízká (Hammer et al., 2007). 
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2.4.2 Odpady upravované zavápněním a těžené z laguny R2 

     Povrch laguny R2 tvoří materiály tužší konzistence, především zbytky bělící hlinky 

promísené s kaly. Dále je po celé ploše tvořen odsedlými polotuhými kaly charakteru 

olejem prosycených slatin. Tento materiál převažuje i dále do hloubky náplně laguny 

s občasnými výskyty plastických až tuhých poloh řádově v decimetrových mocnostech.  

     Odtěžovaný materiál je využíván jako jedna ze složek pro přípravu alternativního paliva 

TPS NOLO, který vzniká smísením zavápněného kalu s uhlím v následujícím poměru: 

 

            45%   materiál lagun           :          45%  uhlí          :          10%  vápno 

 

     Zařízení pro jeho výrobu (Obrázek 7) je mobilní a je tak dočasně umístěno přímo 

v prostoru Laguny R2. Mobilními přepravními jednotkami je laguna R2 propojena 

s lagunou R0 (Matějů, V. , 2006). 

     Podrobný popis výroby alternativního paliva je uveden v kapitole 3.1.2. 

 

 

 
Obrázek 7: Zařízení pro výrobu paliva TPS – NOLO 1 (www.cistaostrava.cz, 2010) 
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3 Technologie sanace 

     Sanační zásah v této lokalitě sestává z několika fází, které jsou dále děleny do mnoha 

dílčích sanačních etap. Jejich stručný popis je k dispozici v následující kapitole: 

 

�  Zavápňování tekutého a kašovitého obsahu lagun (Obrázek 8) in-situ 

po segmentech, po zavápnění následuje odtěžení, úprava uhelným prachem 

na alternativní palivo TPS NOLO, kontrola a odvoz na místa, kde dojde 

k energetickému využití ve vhodných zařízeních. 

�  Dekontaminace zemin ex-situ, kdy dojde k odtěžení kontaminovaného podloží a 

aplikaci nepřímé termické desorpce, po dekontaminaci budou zeminy použity 

ke zpětnému zasypání vytěžených prostor. 

�  Separace olejových produktů k energetickému využití, odsávání volné fáze RU. 

� Dekontaminace horninového prostředí in-situ uvnitř a vně podzemní těsnící stěny 

� Čištění kontaminovaných vod použitými technologiemi již bylo ověřeno na spoustě 

jiných lokalit, zdejší proces je však nutno sladit v rámci zkušebního provozu. 

Ten proběhl v listopadu roku 2008 a je podrobně popsán v kapitole 3.2.5. Na jeho 

základě byla vybudována čistírna haldových vod, která se v současné době uvádí 

do provozu. Slouží pro přečištění podzemních vod z vnitřního prostoru stěny, 

kde se nacházejí nejvíce kontaminované podzemní vody s vysokou mineralizací. 

Pro méně znečištěné vody z prostoru vně PTS slouží dekontaminační stanice. 

Využívány jsou konvenční hydraulické metody, ale i biodegradace in-situ a 

promývání tenzidy. 

� Rekultivace území – technická a biologická (předpokládá se do r. 2015). 

� Monitoring vlivů na životní prostředí bude prováděn u všech technologických 

postupů. Postsanační monitoring bude prováděn dalších 5 let po rekultivaci. 

(Hammer et al. , 2007) 
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3.1 Nakládání s odpady 

     Pro zpracování gudrónů (ropné kaly), části podložních zemin, hrází a ostatních 

kontaminovaných materiálů bylo zvoleno několik základních technologií. Jejich výčet a 

stručný popis uvádím v dalších kapitolách:  

 

3.1.1 Nepřímá termická desorpce (ITD) 

     Termická desorpce je příkladem řešení sanačního zásahu ex situ. Kontaminovaný 

materiál je odtěžen z původní lokality, předupraven a termicky dekontaminován. 

Principem této metody je vystavení kontaminovaných materiálů vysokým teplotám 

v rotačním desorbéru. Dojde k uvolnění kontaminantů z nosného materiálu a jejich 

přechodu do plynné fáze, která je pak samostatně upravena. Dekontaminovaný materiál 

neztrácí své původní mechanické vlastnosti a může být opětovně použit ke zpětnému 

zásypu. Tato metoda je používána pro odstranění organických kontaminantů z celé řady 

materiálů. Lze jí úspěšně použít pro kontaminanty, které těkají v intervalu pracovních 

teplot termické desorpce, tj. do 540°C, pro kontaminanty s vysokou teplotou varu není 

použití vhodné. Při nepřímé termické desorpci je hořáky zahříván plášť desorbéru, 

který dále přenáší teplo do kontaminovaného materiálu. Termická desorpce je limitována 

vstupní koncentrací organických polutantů a rovněž granulometrií a vlhkostí vstupního 

materiálu. Protože principem této metody je odpaření polutantů ze zeminy, stává se proces 

při vyšších koncentracích kontaminantů neekonomický z hlediska energetické náročnosti a 

nelineárního snižování kapacity zařízení se zvyšujícím se znečištěním. Z tohoto důvodu 

byl stanoven limit koncentrace NEL na vstupu do termické desorpce na 150 g/kg tj. 15 % 

NEL (Matějů, V. , 2006). 

 

3.1.2 Zpracování náplně lagun na palivo  

Pro přípravu paliva se používá následující postup:  

� Do laguny R2 se vloží ocelový turniket pro zpracování sludge o objemu cca 80 m3.  

� Sludge v turniketu je pročišťována a promíchávána speciálními hráběmi, osazenými 

na bagru, aby se odstranily nežádoucí předměty jako jsou např. plachetky, kovové 

předměty, atd. 
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� Po přečištění sludge se pomocí ALLU PM, osazeném na bagru, vpravuje postupně 

požadované množství bezprašného vápna (5% - 20%) a řádně promíchává. 

Následně dojde k chemické reakci. 

� Po ukončení chemické reakce je směs sludge a vápna vytěžena a převezena 

na lokalitu laguny R0, kde dojde k záměsu s uhlím.  

� Následně je přidán uhelný hruboprach frakce 0 - 20 mm z polského dolu 

KWK „MARCEL“ a promíchán třídící lžící. Po vzniku tuhé palivové směsi 

TPS NOLO – certifikovaného paliva, již nebude s tímto produktem nakládáno jako 

s nebezpečným odpadem (Hammer et al., 2007). 

 

 

Obrázek 8: Zavápňování lagun (zdroj www.cistaostrava.cz) 

 

     V souladu s harmonogramem prací byl dne 28. únoru 2009 ukončen zkušební provoz 

na lagunách. Celkově bylo vyrobeno 36 500 tun paliva TPS-NOLO z plánovaných 40 000 

tun. Odtěženo bylo 17 900 tun neutralizovaných kalů. Bylo ověřeno, že zvolenou 

technologií je možné vyrobit až 2 800 tun paliva denně, běžným provozem lze vyrábět 

průměrně tisíc tun za den. Vyráběné palivo TPS-NOLO na základě prováděných analýz 

splňovalo parametry podnikové normy výrobce (www.cistaostrava.cz, 2009). 
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3.2 Dekontaminace podzemních vod 

     Vodní dílo se nachází na pozemcích DIAMO s.p., Statutárního města Ostrava, OKD 

OKK a.s. a Trojek a.s. V lokalitě provádí monitoring podzemních vod firma Aquatest a.s. 

     Činnost je rozdělena následujícím způsobem: 

� Čerpání z prostoru uvnitř PTS lagun Ostramo 

� Provoz čistírny haldových vod a dekontaminační stanice 

� Sanace prostoru vně PTS lagun Ostramo 

(Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, 2/2010) 

 

3.2.1 Čerpání z prostoru uvnitř PTS lagun Ostramo 

     Nepropustná bariéra pasivně zabraňuje migraci znečištění podzemní vodou tím, 

že přerušuje transportní cesty a izoluje oblast znečištění od okolního prostředí. Jedná se 

o trvalé uzavření ložiska kontaminace (Matějů, V. , 2006). 

 

     Na lokalitě dochází k odčerpávání lagunových vod z laguny R3 pomocí sacích košů, 

sacího potrubí a horizontálního čerpadla na pontonu v JZ rohu laguny R3. Z tohoto 

čerpadla jsou lagunové vody odváděny do zásobníku čistírny haldových vod a z nich 

postupně načerpávány do technologie ČHV (Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, 2/2010). 

 

3.2.2 Provoz čistírny lagunových vod 

     V současné době (únor, 2010) probíhá výstavba nové čistírny lagunových vod umístěné 

vedle dekontaminační stanice. Čistírna lagunových vod a příslušné rozvody se nacházejí 

na bývalé skládce stavebního odpadu tzv. skládce MIU. Lagunové vody zde jsou postupně 

odsazeny od ropných látek, dále vedeny přes sorpční stupeň, neutralizovány, odkaleny a 

dočištěny na bioreaktoru. Po přečištění jsou vody vypouštěny kanalizačním výtlakem 

do městské kanalizace OVaK (Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, 2/2010). 

 

3.2.3 Sanace prostoru vně PTS lagun Ostramo 

    Systém vně podzemní těsnící stěny lagun Ostramo byl vybudován převážně v roce 2009. 

V případě sanace prostoru vně podzemní těsnící stěny rozlišujeme následující metody: 
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� Sanaci štěrkové terasy 

� Sanaci navážek při JZ a JV rohu laguny R3 

� Odčerpávání volné fáze RU z hladiny čerpacích objektů a její separace 

� Promývání a biodegradace in situ 

� Přečišťování čerpané podzemní vody 

�  Monitoring 

(Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, 2/2010) 

 

Sanace štěrkové terasy 

     Spočívá v realizaci sanačně-ochranného čerpání horizontálního drénu v kolejišti ČD 

z čerpacích jímek S-1 až S-14 a hydraulické sanace saturované zóny při JZ straně laguny 

R3 prováděné na vrtech AT-201 až AT-214, HP-601, HP-602, DPV-1A, DPV-2A a DZV-

101. Hydraulická sanace se zakládá na vytváření hydraulické deprese, odsávání 

kontaminantu, odvodu kontaminovaných vod a zasakování přečištěných vod. 

Na čerpaných objektech bylo týdně prováděno měření hladiny podzemní vody, vydatnosti 

čerpání, fyzikálně-chemických vlastností čerpané vody a mocnosti volné fáze RU. 

Přečištěná voda je zpětně zasakována do zasakovacích vrtů v okolí betonárny (Obrázek 9) 

(Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, 2/2010). 

 

Sanace navážek při JZ a JV rohu laguny R3 

     Spočívá v provádění hydraulické sanace pomocí hydraulické deprese, odsávání 

nashromážděného kontaminantu, odvodu čerpaných kontaminovaných vod a zasakování 

přečištěných vod. Hydraulické čerpání probíhá v objektech NV-1 až NV-6, NV-8 až NV-

22, DPV-1B, DPV-2B, DZV-11, DZV-101A, HN-3 a štola ČD. K zasakování přečištěné 

vody slouží zasakovací drény v prostoru mezi lagunami Ostramo a betonárnou a dále 

zasakovací objekty DRY-1, DRY-2, DRY-B až DRY-F, DRY-G1 až DRY-G4 (Obrázek 9) 

(Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, 2/2010). 
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Obrázek 9: Prostor sanace při JZ a JV rohu laguny R3(upraveno dle: Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, 2/2010) 
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Odčerpávání volné fáze RU z hladiny čerpacích objektů a její separace 

     Směs vody a volné fáze RU je odváděna do sběrné nádrže, kde dojde k odsazení volné 

fáze RU a její odčerpání do zásobníku, který je dále předán oprávněné osobě. Oddělená 

voda je odčerpávána k přečištění na dekontaminační stanici. Celkem bylo od začátku 

ochranného čerpání (cca 54 měsíců) odstraněno ve volné fázi RU minimálně 23 000 litrů 

kontaminantu (Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, 2/2010). 

 

Promývání a biodegradace in situ 

     Systém biodegradace in situ s využitím biospargingu a příslušné rozvody vně PTS 

se nacházejí především při JZ straně laguny R3 na území betonárny Dolní Benešov a dále 

v oblasti kolejové vlečky firmy Trojek při SZ straně lagun R1, R2 a R3.   

     V sanované oblasti dochází k provzdušňování horninového prostředí pomocí dmychadla 

a spargingových vrtů zasahujících do navážek i štěrkové terasy. Promývání především 

navážkového kolektoru roztokem biotenzidu slouží k uvolnění nasorbované části 

biodetergentu a kontaminace RU. Cílem aplikované technologie je maximální využití 

baktérií přítomných v horninovém prostředí a podzemní vodě, v těch místech, 

kde prostředí bude méně vhodné pro biodegradační rozklad, budou mikroorganismy 

případně dodávány. Inokulum pro přípravu vlastních kultur je připravováno s použitím 

bioreaktorů v aplikačním centru na lokalitě (Obrázek 11). K aplikaci média a kyslíku 

slouží aplikační a spargingové sondy a zasakovací vrty a drény (Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, 

2/2010). 

 
Obrázek 10: Systém biodegradace in situ (Aquatest a.s,.2010) 



 

 

Jana Stoupencová: Sanace a rekultivace lagun Ostramo 

 

2010 30 

 

     V nádržích a bioreaktorech v aplikačním centru jsou připravovány živinné 

či proplachovací roztoky a bakteriální inokulum. Ty jsou zasakovány do zasakovacích a 

aplikačních objektů sanace, případně i povrchově rozstřikovány (Obrázek 10) (Sdružení 

ČISTÁ OSTRAVA, 2/2010). 

 

 

 
Obrázek 11: Schéma aplikačního centra (upraveno dle Aquatest a.s. , 2010) 

 

Přečišťování čerpané podzemní vody 

     Přečišťování podzemních vod probíhá na dekontaminační stanici. Podzemní vody 

pocházejí ze sanace navážek a štěrků, z vodního díla HNO2 a z ochranného čerpání 

horizontálního drénu. Postup přečišťování je patrný z následujícího schématu umístění 

objektů a monitorovacích bodů (Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, 2/2010). 
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Pozice Název a popis Pozice Název a popis 

1 Reaktor  - sorpce 1 19 Čerpadlo - technolog. vratná voda 

2 Reaktor - sorpce 2 20 Čerpadlo - expedice dekontam. vody 

3 Reaktor - oxidace 21 Čerpadlo - expedice dekontam. vody 

4 Flokulační nádrž - flokulace 22 Čerpadlo - čerpání kalové vody 

5 Odlučovač kalů 23 Čerpadlo - plnění filtračního lisu 

6 Pískový filtr  24 Čerpadlo - plnění filtračního lisu 

7 Filtrační lis - zahuštění kalů 25 Čerpadlo - přefiltrovaná voda 

8 Dávkovací jednotka - NaClO (12.3 %) 27 Sběrná nádrž kontam. podzemní vody 

9 Přípravná jednotka - flokulant 28 Sběrná nádrž vody z regenerace PF 

10 Přípravná jednotka - suspenze AU 29 Akumulační nádrž dekontam.  vody 

11 Kopmresorová stanice 30 Přečerpávací nádrž kontam. podzemní vody 

12 Vzdušník 31 Akumulační nádrž odsedimentované vody 

13 Gravitační odlučovač ropných látek 32 Nádrž s kalovou vodou 

14 Čerpadlo - kontam. voda 33 Akumulační nádrž přefiltrované vody 

15 Čerpadlo - kontam. voda 34 Ponorné kalové čerpadlo 

16 Čerpadlo - voda z regenerace PF 35 Čistič stlačeného vzduchu 

17 Čerpadlo - kontam. voda - plnění PF 36 Ocelová technologická plošina 

18 Čerpadlo - praní pískových filtrů MB Monitorovací body 

Obrázek 12 : Schéma dekontaminační stanice (upraveno dle Aquatest a.s. , 2010) 
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3.2.4 Zpracování naměřených dat 

 

     Pro sledování chemizmu podzemní vody v lokalitě byly odebírány vzorky z vrtů 

vstupního a výstupního monitorovacího profilu, dále z vrtů pro monitoring štěrkové terasy 

při SV okraji laguny R0, z vrtů pro monitoring širšího okolí, z čerpacích šachtic v prostoru 

SZ od lagun R0, R1, R2 a R3 u kolejiště ČD. V rámci monitoringu je v podzemních 

vodách sledován: Al, N-NH4, Be, Cd, Crcelk, Fe, NEL, sírany, PAU, pH, teplota vody, 

konduktivita a oxidačně-redukční potenciál. Dále byla sledována hladina a vydatnost. 

Pro účely diplomové práce jsem získala data ze společnosti Aquatest a.s.. 

 

     Na základě hodnot zjištěných při analýze vzorků z 2. června 2009 a 1. prosince 2009 

jsem provedla modelové zobrazení rozsahu kontaminace tenzidy, sírany a NEL, 

jelikož patří mezi nejrozšířenější polutanty na lokalitě.  

 

     Všechny modely kontaminací vybranými polutanty byly vytvořeny v programu Surfer 

8 společnosti Golden software. Tento program slouží pro 3D mapování povrchu a práci 

s vrstevnicemi, umožňuje přeměnit data do propracovaných vrstevnic, povrchů, drátěných 

modelů, stínovaných povrchů apod. Jedním z hlavních úkolů programu Surfer je tvorba 

izoliniových a jiných map.  

 

     Použila jsem data ze 47 vrtů rozmístěných po celé lokalitě (Obrázek 9), jejichž hloubka 

se pohybuje od 5,5 m do 16,45 m. Jednalo se o vrty vstupního a výstupního 

monitorovacího profilu, dále vrty pro monitoring štěrkové terasy při SV okraji laguny R0, 

vrty pro monitoring širšího okolí, čerpací šachtice v prostoru SZ od lagun R0, R1, R2 a R3 

u kolejiště ČD.  

     Pro znázornění k jakým změnám došlo během půl roku jsem sestavila izolinie 

kontaminace jednotlivými polutanty a porovnala výsledky obou monitoringů. 
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Kontaminace NEL 

 

     Po vykreslení izolinií kontaminace podzemní vody NEL v červnu 2009 (Obrázek 13) je 

možné pozorovat největší kontaminace (31 mg/l) zjištěné v okolí vrtu HN-1, který patří 

mezi vrty monitoringu navážek při JZ a JV rohu laguny R3 a nachází se v širším okolí 

lokality, stejně jako objekt HN-3, kde byla naměřena hodnota 6,3 mg/l. Dalším místem 

se zvýšeným obsahem NEL je oblast kolem studny S-8, kde kontaminace dosahuje hodnot 

7,1 mg/l. 

 

     Pro porovnání, k jakým změnám došlo během půl roku, jsem vykreslila izolinie 

kontaminací podle analýz vzorků odebraných 1.12.2009. 

     Kontaminace NEL (Obrázek 14) se v prosinci 2009 snížila na hodnotu 5 mg/l 

naměřených ve vrtu monitoringu štěrkové terasy AT-202 a dále v oblasti čerpací šachtice 

S-6 (4,5 mg/l).  

 

     Snížené hodnoty kontaminace mohou být ovlivněny realizací sanačně-ochranného 

čerpání horizontálního drénu v kolejišti ČD a spuštěním sanačních technologií air 

spargingu a biodegradace v oblasti při JZ a JV rohu laguny R3 v září roku 2009. 

 

     V úvahu musí být přijat fakt, že v samotném prostoru lagun, což je zdroj šíření 

kontaminace, nebyl odebrán vzorek podzemních vod, čili se dá předpokládat, že by se 

nejvyšší kontaminace projevila právě v těchto místech.  
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Legenda:   izolinie kontaminace NEL (mg/l) 

    zdroj kontaminace  

Obrázek 13 : Izolinie kontaminace NEL v oblasti lagun Ostramo, červen 2009 

 

 

 

 
Legenda:   izolinie kontaminace NEL (mg/l) 

    zdroj kontaminace  

Obrázek 14: Izolinie kontaminace NEL v oblasti lagun Ostramo, prosinec 2009 
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Kontaminace PAL-A 

 

     Z hlediska kontaminace podzemních vod tenzidy (Obrázek 15) se v červnu 2009 

prokazatelně nejvyšší koncentrace vyskytují v okolí vrtů HP-508 (11 mg/l), HP-509 

(12 mg/l) a HP-511 (11 mg/l). Jedná se o vrty výstupního monitorovacího profilu. Zvýšená 

kontaminace v těchto místech může být příčinou netěsnosti ve stěně a rozvlékání 

kontaminace ve směru proudění podzemní vody. 

     Nejvyšší kontaminace podzemních vod tenzidy se v prosinci roku 2009 (Obrázek 16) 

vyskytuje opět v okolí objektu HP-508 (13 mg/l), což je jeden z vrtů výstupního 

monitorovacího profilu umístěného v kolejišti ČD.  

     V úvahu musí být přijat fakt, že v samotném prostoru lagun nebyl odebrán vzorek 

podzemních vod, čili se dá předpokládat, že by se nejvyšší kontaminace projevila právě 

v těchto místech. 

 

 
Legenda:    izolinie kontaminace PAL-A (mg/l) 

   zdroj kontaminace  

Obrázek 15: Izolinie kontaminace PAL-A v oblasti lagun Ostramo, červen 2009 
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Legenda:    izolinie kontaminace PAL-A (mg/l) 

   zdroj kontaminace 

Obrázek 16: Izolinie kontaminace PAL-A v oblasti lagun Ostramo, prosinec 2009 

 

Kontaminace sírany 

 

     Co se týče kontaminace podzemních vod sírany v červnu roku 2009 (Obrázek 17), 

nachází se na lokalitě místo s vysokými koncentracemi v okolí objektu HP-508 

(48 000 mg/l), hodnota pH zde činí 3,37. Podzemní voda má narezavělou barvu, silný 

zápach a po styku s okolním prostředím mírně šumí. 

 

     Z hlediska kontaminace podzemních vod sírany v prosinci roku 2009 (Obrázek 18) je 

stále patrná vysoká koncentrace zjištěná ve vrtu HP-508, kde byla naměřena hodnota 

51 000 mg/l. Hodnota pH zde činí 3,8. Podzemní voda má narezavělou barvu, silný zápach 

a po styku s okolním prostředím mírně šumí.  

 

     Anomálie síranů odpovídá anomáliím tenzidů, je tedy opět možný vliv netěsnosti 

v podzemní těsnící stěně a rozvlékání kontaminace ve směru proudění podzemní vody. 

 

     V úvahu musí být přijat fakt, že v samotném prostoru lagun nebyl odebrán vzorek 

podzemních vod, čili se dá předpokládat, že by nejvyšší kontaminace byla naměřena právě 

v těchto místech. 
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Legenda:    izolinie kontaminace sírany (mg/l) 

 zdroj kontaminace 

Obrázek 17: : Izolinie kontaminace sírany v oblasti lagun Ostramo, červen 2009 

  

 

 
Legenda:    izolinie kontaminace sírany (mg/l) 

   zdroj kontaminace 

Obrázek 18: Izolinie kontaminace sírany v oblasti lagun Ostramo, prosinec 2009 
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3.2.4.1 Sanace v oblasti štěrkové terasy a navážek v JZ části lagun 

 

     Od začátku května do konce srpna roku 2009 byly dále zbudovány vrty pro sanaci 

štěrků a navážek (Obrázek 9) v prostoru při JZ a JV rohu laguny R3, jejichž realizace jsem 

se zúčastnila. Bylo vybudováno celkem 184 spargingových sond a 8 respiračních sond 

do úrovně štěrkové terasy a dále 45 spargingových a 9 respiračních sond do úrovně 

navážek. Jejich rozmístění je vyobrazeno na obrázku č. 10. Tyto sondy slouží k přívodu 

kyslíku a živin pro bakterie a aplikaci roztoku odmašťovače Reocleanu, NP-solu, 

rozpuštěného síranu amonného a tekutého zdroje NH4+. Dávkování je přizpůsobeno 

výsledkům analýz vzorků odebraných při pravidelném monitoringu. K přípravě a aplikaci 

bakteriálního inokula a živných roztoků dochází v aplikačním centru umístěném při JZ 

rohu laguny R3 na panelových plochách (Obrázek 11).          

 

     Při realizaci těchto sond a vrtů byly ověřeny mocnosti jednotlivých vrstev navážek, 

náplavových hlín, štěrků a neogenních jílů, na jejichž základě byl sestrojen model povrchu 

neogénu v oblasti mezi štěrkovnou Dolní Benešov a lagunami a kolejištěm ČD a lagunami 

(Obrázek 19). Dle hloubek, ve kterých byly navrtány neogenní jíly, byly stanoveny 

nadmořské výšky, dle nichž byl vymodelován povrch neogénu. Barevná škála ukazuje, 

že se tyto nadmořské výšky pohybují v rozmezí od 197 m n. m. do 202 m n. m. Na modelu 

je zřetelná deprese v hloubce cca 198 m n. m., což mohlo být zřejmě koryto řeky. 
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Obrázek 19: Model povrchu neogénu mezi štěrkovnou Dolní Benešov a lagunami 

a kolejištěm ČD a lagunami 

 

Aplikační a spargingové sondy do štěrkové terasy byly vybudovány zarážením ocelových 

pažnic Ø 50 mm pomocí penetrační soupravy na ztracený hrot (Obrázek 20). Sondy byly 

osazeny výstrojí Ø 32 mm s perforací ve spodní části a zatěsněny bentonitocementem. 

Hloubka sond se pohybuje v rozmezí 8 – 12 m dle mocnosti navážek. 

 

Respirační sondy do štěrkové terasy a do navážek byly vybudovány zarážením ocelových 

pažnic Ø 50 mm pomocí penetrační soupravy na ztracený hrot (Obrázek 20).. Sondy byly 

osazeny výstrojí průměr Ø 20 mm s perforací v daném horizontu. Mimo perforovanou část 

bylo provedenou zatěsnění bentonitocementem. Tyto sondy slouží ke sledování 

koncentrace těkavých ropných uhlovodíků, kyslíku, oxidu uhličitého a metanu v půdním 

vzduchu. Hloubka sond se pohybuje v rozmezí od cca 5 do 12 m, dle mocnosti navážek. 

 

m n. m. 
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Obrázek 20: Penetrační souprava na ztracený hrot (vlastní foto, 2009) 

 

     Ve stejném období došlo k realizaci čerpacích vrtů umístěných ve štěrkové terase, 

čerpacích vrtů zasahujících do navážek a zasakovacích vrtů v úrovni štěrkové terasy. Byly 

vybudovány horizontální zasakovací drény a jejich šachtice. Tyto objekty slouží 

k odčerpávání kontaminované vody, která je po přečištění na dekontaminační stanici 

zasakována zpět do patřičných vrtů.  

 

Sanačně čerpací vrty do navážek byly vyhloubeny vrtnou soupravou (Obrázek 21) 

do hloubky 6 - 8 m, do úrovně náplavových hlín. Při hloubení bylo použito pracovní 

pažení Ø 420 mm. Vrty byly vystrojeny zárubnicí Ø 160 mm, od hloubky 2 m 

perforovanou. Perforovaná část byla obsypána štěrkem a plná byla zatěsněna bentonitovou 

zátkou.  

 

Sanačně čerpací vrty do štěrkové terasy byly vyhloubeny vrtnou soupravou (Obrázek 21) 

do hloubky 11 až 14 m, do nepropustného terciérního podloží. Bylo použito pracovní 

pažení Ø 360 mm. Vrt byl vystrojen zárubnicí Ø 160 mm, od 7,5 m perforovanou. 

Perforovaná část byla obsypána štěrkem a plná část byla zatěsněna jílem.  
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Zasakovací vrty byly vyhloubeny vrtnou soupravou (Obrázek 21) do hloubky 10 – 12,5 m, 

do štěrkové terasy. Vrtný průměr byl použit 360 mm. Po vyhloubení byl vrt vystrojen 

u konce perforovanou zárubnicí Ø 160 mm. Perforovaná část zárubnice je obsypána a plná 

část je zatěsněna jílem a bentonitovou zátkou.     (Aquatest a.s.) 

 

  
Obrázek 21: Vrtná souprava (vlastní foto, 2009) 

     Monitoring podzemních vod sloužící ke včasnému zjištění případného mimořádného 

zhoršení kvality podzemní vody a je prováděn 1x týdně (úroveň hladiny podzemní vody, 

přítomnost a mocnost volné fáze ropných uhlovodíků, hodnoty vybraných fyzikálně-

chemických parametrů podzemní vody). Vrty jsou umístěny v oblasti sanace štěrků a 

navážek, kde se využívá technologie air sparingu a biodegradace. 

     Po prostudování dat a chemických analýz vzorků poskytnutých společností 

Aquatest a.s., jsem zvolila vždy jeden vrt ze štěrkové terasy a jeden vrt z úrovně navážek, 

abych zachytila průběh koncentrace vybraných látek v daném období. Vybrala jsem vrt AT 

– 214 a NV – 9, parametry NEL a tenzidy, které byly monitorovány pravidelně každý 

týden. 

     Změny koncentrací tenzidů a NEL v průběhu 4 měsíců od zahájení sanace jsou pro vrt 

AT – 214 zasahující do štěrkové terasy znázorněny v grafu (Obrázek 23), stejně jako 

výsledky týdenního sledování změn koncentrací ve vrtu NV-9, která zasahuje do navážek 

(Obrázek 25).  
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Vrt AT – 214 

     Dle prvotní geologické dokumentace byl tento objekt budován ve dnech 9.7.2009 a 

10.7.2009 vrtnou soupravou WIRTH B2. Byl vystrojen zárubnicí, která byla od 0 m do 7,5 

m plná, dále od 7,5 m po 13,8 m perforovaná a od 13,8 m do 14,3 m byl vytvořen kalník. 

Jako těsnění byl použit od 14,3 m do 7,2 m štěrk (kačírek) a od 7,2 m do 4,4 m bentonitová 

zálivka. Hladina podzemní vody byla naražená ve 3,2 m. V hloubce 12,0 m až 12,5 m byl 

odebrán vzorek štěrků, označen jako AT-214 S. Konečná hloubka vrtu je 14,6 m. 

Fotodokumentace a petrografický popis jádra vrtu dle prvotní geologické dokumentace je 

znázorněn na obrázku (Obrázek 22). 

Legenda: 

Petrografický popis vrtného jádra 

0,0 m – 0,2 m Drn, hlína hnědočerná 

 

0,2 m – 4,6 m Haldovina, velké kusy 

kameniva o velikosti až 17 cm do hloubky 

2,5 m, od 3,2 m zvodnělá, zajílovaná 

 

4,6 m – 7,8 m Jíl šedý až šedozelený 

s rezavými šmouhami, plastický 

 

7,8 m –13,5 m Štěrk, opracované valounky 

o velikosti 1 až 3 cm, s typickým kyselým 

lagunovitým zápachem 

 

13,5 m-14,6 m  Jíl, miocén 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Jádro vrtu AT – 214 (vlastní foto, 2009) 
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     V objektu AT – 214, zasahujícího do štěrkové terasy, mají koncentrace NEL klesající 

trend se zřetelným nárůstem koncentrací projevujícím se od začátku listopadu 2009, 

kdy hodnota NEL činí 0,84 mg/l. Od poloviny měsíce listopadu 2009 však tato 

koncentrace klesá do hodnot <0,05 mg/l. Do konce sledovaného období se hodnoty 

pohybují v rozmezí od <0,05 mg/l do 0,18 mg/l. 

     Z hlediska vývoje koncentrací tenzidů se projevuje obdobný vývoj jako u NEL. 

Koncentrace tenzidů mají klesající trend se zřetelným zvýšením koncentrace (1,1 mg/l), 

které nastalo o týden později než u NEL, tedy od poloviny měsíce listopadu 2009, dále se 

koncentrace snižují až k minimální hodnotě 0,21 mg/l. U daného objektu se po sledované 

období pohybovalo pH průměrně kolem hodnoty 6,5. Hladina podzemní vody se 

pohybovala průměrně kolem 6,2 m a její průměrná teplota činí 13 °C. 

 

 
Obrázek 23: Znázornění koncentrace NEL a PAL-A ve vrtu AT – 214 

 

Vrt NV – 9 

     Tento objekt byl dle prvotní geologické dokumentace hlouben 27.6.2009 vrtnou 

soupravou WIRTH V 2. Byl vystrojen zárubnicí, která byla od 0,0 m do 2,5 m plná, dále 

od 2,5 m do 6,4 m perforovaná a od 6,4 m do 6,7 m byl ponechán kalník. Jako těsnění byl 

použit zásyp štěrkem a od 2,1 m do 0,9 m bentonitová zálivka. Hladina podzemní vody 

byla naražena v hloubce 3,2 m. Ve hloubce 6,55 m byla potvrzena volná fáze RU. Konečná 

hloubka vrtu je 7,0 m. Fotodokumentace a petrografický popis jádra vrtu dle prvotní 

geologické dokumentace je znázorněn na obrázku (Obrázek 24). 
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Legenda: 

Petrografický popis vrtného jádra 

0,0 m – 0,2 m Drn 

0,2 m - 4,0 m Haldovina černá, lehce 

zajílovaná, s ostrohrannými úlomky 

hornin o průměru 1-5 cm, vlhká 

4,0 m – 6,4 m Jílovito písčitá zemina, 

tmavě šedá, s ostrohrannými úlomky 

hornin o průměru 1-4 cm, vlhká, s RU 

6,4 m – 7,0 m Jíl hnědý, vlhký, 

plastický, tvrdý 

 

 

 

     Objekt NV – 9 je sanačně čerpaný vrt sahající do úrovně navážek. Z hlediska 

koncentrace NEL se projevuje stoupající trend, kdy koncentrace ke konci sledovaného 

období (leden 2010) dosahuje hodnot 3,2 mg/l. Podobný nárůst je patrný také v polovině 

měsíce prosince 2009. Koncentrace tenzidů nevykazují žádné výrazné výkyvy, jejich 

hodnoty se pohybují v rozmezí od 0,35 mg/l (18. listopadu 2009) do 1,8 mg/l (12. ledna 

2010). Průměrná hodnota pH činí 6,7. Průměrná výška hladiny podzemní vody je 4 m a její 

průměrná teplota je 13,6 °C. 

 

 
Obrázek 25: Znázornění koncentrace NEL a PAL-A ve vrtu NV - 9 

Obrázek 24: Jádro vrtu NV – 9 (vlastní foto, 2009) 
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3.2.5 Zkušební provoz čištění lagunových vod lokality Ostramo 

     Použité výsledky všech měření i výsledky pilotních zkoušek jsou do jisté míry závislé 

na metodice jejich provádění, způsobu a místě odběru vzorků a metodice jejich analýz. 

Jedná se hlavně o problematiku odlišnosti modelování zkoušených procesů a provedených 

měření od reálné situace při realizaci sanace. Skutečně reálné podmínky sanace a jejích 

vlivů lze odzkoušet až v rámci zkušebního provozu sanace (Rimmel et al. 2006). 

     K upřesnění technologie čistírny lagunových vod, která se v současné době uvádí 

do provozu, proběhl v listopadu roku 2008 zkušební provoz čistírny lagunových vod, 

kterého jsem měla možnost se aktivně zúčastnit. 

     Čištění kontaminovaných vod použitými technologiemi již bylo ověřeno na spoustě 

jiných lokalit, zdejší proces je však nutno sladit v rámci zkušebního provozu.  

     Pro čištění lagunových vod lokality Ostramo byl navržen postup dvoustupňového 

srážení síranů s cílem získání předčištěných vod, u kterých bude možné zpětné zasakování 

do horninového prostředí. Zkušební provoz proběhl ve dvou etapách na modulové lince 

čistící stanice, sloužící pro dočasné čištění podzemních vod čerpaných z hydraulické 

bariéry (Špaček, V. , Vundrle D. , 2008). 

Etapa č. 1: 

     Podzemní voda (Tabulka 4) je čerpána z daného vrtu do ocelové zásobní cisterny, 

pokračuje do prvního stupně souproudé kaskády čtyř mechanicky míchaných reaktorů. 

Do prvního stupně se dávkuje suspenze aktivního uhlí koncentrace 50 g/l, která je míchána 

v samostatné nádrži, do druhého a třetího pak suspenze vápenného hydrátu, jehož 

koncentrace se pohybuje kolem 300 g/l. Ze čtvrté nádrže je čerpána suspenze síranu 

vápenatého a vysrážených hydroxidů do zásobníku kalu umístěného v blízkosti ručně 

ovládaného filtračního kalolisu. Do kalolisu je čerpán kal ze zásobníku, následně je stlačen 

tak, že po dobu 85 minut probíhá filtrace a z jednotlivých komor vytéká filtrát do sběrného 

žlabu, odkud je čerpán do jedné ze dvou válcových zásobních nádrží. Jedna nádrž má 

objem 20 m3. Dojde tak k vysrážení nerozpustné fáze v komorách kalolisu, následuje 

očištění komor kalolisu od filtračního koláče, sesazení desek, uzavření kalolisu a 

uskladnění odpadu. Kalolis se skládá z 25 komor, kdy v jedné komoře vznikne koláč 

o hmotnosti 6,9 kg. Hmotnost filtračního koláče na jeden cyklus tak činí 173 kg (Špaček, V. , 

Vundrle D. , 2008). 
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Tabulka 4: Přehled vstupních hodnot síranů ve vyčerpané podzemní vodě (Špaček, V. , Vundrle D. , 2008) 

   Hach Lange Aquatest a.s. ZÚ Ostrava

      3. 11. akum.nádrž 49000         -         -
      3. 11. akum.nádrž          -                    - 16000
      4. 11. akum.nádrž 40900         -         -
      5. 11. akum.nádrž          - 35500         -
      5. 11. akum.nádrž          -         - 25000
      5. 11. vrt HP600B          - 25700          -
      5. 11. vrt HP600B 32800         -          -
      5. 11. vrt HP600B 29300         -          -
      5. 11. akum.nádrž          -  33000          -
      7. 11. vrt HP600A          -         - 27000
      7. 11. akum.nádrž          -         - 37000

mg  SO4  / l
Datum Místo odběru

 
Vysvětlivky:   SO4 ……….sírany 

 

Tabulka 5: Přehled vstupních hodnot vybraných složek ve vyčerpané podzemní vody (upraveno dle Špaček, V. 

, Vundrle D. , 2008) 

SO4 Fe Al Pal- A  SO4 Fe Al

  3. 11. akum. nádrž 16000 9550 2160 8,1     -     -        -
  6. 11. akum. nádrž     -      -       -      - 33000 8170 2020

  7. 11. akum. nádrž 37000 9670 2320 31     -     -     -   

    ZÚ Ostrava mg/ l
Datum odběru Místo odběru

   Aquatest    mg/ l

 
Vysvětlivky:   SO4 ……….sírany 
   Fe ………železo 
   Al ………hliník 
   Pal – A …anioaktivní tenzidy 
 

 

 
Neutralizace: 

     Příprava suspenze vápenného hydrátu probíhala v jednotce Duwa-Matic. Zařízení 

dávkovalo suchý vápenný hydrát z přepravního vaku Big-Bag do rozmíchávací nádrže 

spolu s vypočteným množstvím vody. Suspenze odtéká přepadem do domíchávací nádrže a 

odtud pak dále do okruhu. Neutralizace kyselé vody proběhla ve dvou míchaných 

reaktorech, do nichž byla ručně dávkována kohoutem suspenze vápenného hydrátu 

(Obrázek 26).  



 

 

Jana Stoupencová: Sanace a rekultivace lagun Ostramo 

 

2010 47 

 

 
Obrázek 26: Náhled do reaktoru R2 při průběhu neutralizace (vlastní foto, 2008) 

 

     Pravidelně byla konána kontrola dávkování suspenze a měření pH laboratorním pH 

metrem (Obrázek 27) každých 30 minut (Tabulka 6).  

 
Obrázek 27: Kontrola pH laboratorním pH – metrem v reaktoru R3 (vlastní foto, 2008) 

 

 

 



 

 

Jana Stoupencová: Sanace a rekultivace lagun Ostramo 

 

2010 48 

 

Tabulka 6: Hodnoty pH v 1. a 2. reaktoru (dvouhodinové průměry) 

  1. 
reaktor

  2. 
reaktor

  1. 
reaktor

  2. 
reaktor

   13.30 7,2 11,1    13.30 9,5 11,3

   15.30 7,2 8,4    15.30 10 10,9

   17.30 8,9 11,9    17.30 10,3 11,7

   19.30 7,7 11,2    19.30 11 11,3

   21.30 7,3 9,1    21.30 12 11,2

   23.30 7 7    23.30 10,9 11,3

     9.30 10,4 11      1.30 10,6 10,6

   11.30  9,7 11,3      3.30 11,2 11,8

   13.30 8,2 8,6      5.30 10,2 10,3

   15.30 11 10,8      7.30 10,5 10,5

   17.30 9,2 9,2      9.30 11,2 11,2

   19.30 8,3 8,2    11.30 10,1 10,1

   21.30 9,4 9,2    13.30 11,2 11,4

   23.30 8,9 8,9    15.30 11,7 11,8

     1.30   8,6 8,7    17.30 11,7 12

     3.30 10,1 10    19.30 11,6 12,1

     5.30 8,3 8,4    21.30 11,5 11,9

     7.30 8 7,9    23.30 11,1 11,6

     9.30 8,2 8,8 8.11.      1.30 11 11,1

   11.30 9,4 11,7

Datum Čas
pH

4.11. 6.11.

5.11.

7.11.

6.11.

Datum Čas
pH

 

 

     Z celkového objemu 40 m3, který prošel linkou, bylo načerpáno 22 m3 z vrtu HP 600B, 

4 m3 z vrtu HP 600 A. Pro etapu 1 byla tedy převážná část podzemní vody čerpána z vrtu 

HP 600B.  

     V průběhu celé etapy byly odebírány a analyzovány vzorky a to na pracovištích 

laboratoří Zdravotnického ústavu Ostrava, Aquatestu Praha a přímo na lokalitě 

analyzátorem Hach Lange. Výsledky analýz síranů z jednotlivých laboratoří mají značný 

rozptyl. Nejvyšší výsledky byly naměřeny na přístroji Hach Lange, tuto skutečnost lze 

vysvětlit tím, že vzorky bylo nutno extrémně ředit, kvůli rozsahu použitých kivet, určených 

pro řádově nižší koncentrace (Špaček, V. , Vundrle D. , 2008). 

 

Zbytkové koncentrace po neutralizaci: 

     Budeme-li se zabývat zbytkovou koncentrací sledovaných složek po neutralizaci 

(Tabulka 7), budou zde hlavní sledovanou složkou sírany, protože jejich zbytková 

koncentrace vyvolává nutnost druhého stupně srážení. Vzorky pro zhodnocení výsledků 

neutralizace byly odebrány ze zásobních nádrží o objemu 20 m3, jelikož nejlépe vystihují 
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průměrné hodnoty. Analýzu opět provedly laboratoře Zdravotnického ústavu Ostrava a 

Aquatestu, také bylo provedeno měření in situ s pomocí přístroje Hach Lange.  

 

Tabulka 7: Zbytkové koncentrace síranů po neutralizaci(upraveno dle Špaček, V. , Vundrle D. , 2008) 

Hach Lange Aquatest a.s. ZÚ Ostrava

filtrát za kalolisem 2900       -         -
filtrát za kalolisem         -       - 1600
filtrát za kalolisem        - 2130         -

filtrát za kalolisem 2410         -         -
filtrát za kalolisem         - 1810         -
filtrát za kalolisem 1910         -         -
filtrát za kalolisem        - 2040         -
filtrát za kalolisem        -         - 2500

filtrát za kalolisem        -           - 3100
nádrž I - 20 m³        -         - 4000

    7. 11. filtrát za lisem        -         - 3200

nádrž  I - 20 m
3 3720         -           -

nádrž I - 20 m
3 3450         -           -

nádrž I - 20 m
3 3240         -           -

nádrž I - 20 m
3        -         - 4000

nádrž II - 20 m
3        - 3370         -

nádrž II - 20 m
3 3940         -          -

nádrž II - 20 m
3        -         - 3000

  11. 11.

  12. 11.

  13. 11.

Datum
  Místo odběru 

vzorku
mg SO4  / l

    4.11.

    5. 11.

    6. 11.

 

Vysvětlivky:   SO4 ……….sírany 

 

Výsledné průměrné hodnoty byly následující: 

� Hach Lange  3 588 mg SO4/ l 

� Aquatest  3 370 mg SO4/ l 

� ZÚ Ostrava  3 667 mg SO4/ l 

______________________________ 

� Průměr   3 590 mg SO4/ l 

 

     Z měření všech tří laboratoří byly vypočteny průměrné koncentrace síranů ve vyčerpané 

podzemní vodě o hodnotě 3 590 mg/l. Ze sledovaných kovů je důležitá vysoká účinnost 

srážení železa a hliníku. Jejich průměrné koncentrace jsou uvedeny v následující tabulce 
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(Tabulka 8). Zbytkové koncentrace tenzidů jsou snadno regulovatelné změnou dávkování 

aktivního uhlí (Špaček, V. , Vundrle D. , 2008) 

 

Tabulka 8: Koncentrace vybraných složek ve vodě po neutralizaci(upraveno dle Špaček, V. , Vundrle D. , 
2008) 

SO4 Fe Al  Pal-A

nádrž 20 m
3 4000 0,56 0,08 6,7

nádrž 20 m
3 3000 1,27 0,39 1,7

  12. 11

ZÚ Ostrava mg/ l
Místo odběruDatum 

 
Vysvětlivky:   SO4 ……….sírany 
   Fe ………železo 
   Al ………hliník 
   Pal – A …anioaktivní tenzidy 
 
Filtrace suspenze na kalolisu:  

     Po neutralizaci dochází k průběžné filtraci suspenze na kalolisu dodaného dočasně 

na lokalitu firmou Aquatest a.s.. Interval filtračních časů je značně široký 50 – 120 min. 

Po filtraci následovalo ruční vyčištění filtračního koláče (Obrázek 28) z komor, opětovné 

sesazení desek a uzavření kalolisu.  

 

 
Obrázek 28: Filtrační koláč (vlastní foto) 
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Popis jednotlivých fází cyklu: 

� Uzavření kalolisu - svazek filtračních desek je sevřen pomocí hydraulického 

systému, mezi jednotlivými deskami vznikají filtrační komory.  

� Plnění kalolisu – pro přívod suspenze je použito plnící čerpadlo  

� Naplnění kalolisu - komory jsou zaplněny suspenzí, pevné částice jsou 

zachytávány na filtrační plachetku, tekutá fáze prochází tkaninou 

do drenážního systému desky. 

� Filtrace a tvorba filtračního koláče - na plachetce narůstá vrstva pevných 

částic 

� Dosažení maximálního plnícího tlaku - množství vytékajícího filtrátu je 

minimální, je dosaženo požadované úrovně odvodnění filtračního koláče.  

� Ukončení plnění - ukončení přísunu suspenze, plnící čerpadlo přestane 

čerpat suspenzi do komor kalolisu 

� Uvolnění tlaku - tlak uvnitř komor je otevřením ventilu snížen na hodnotu 

před zahájením filtrace 

� Vytlačení jádra - z kanálu pro přívod suspenze, vedeného celým svazkem 

desek, jsou stlačeným vzduchem vypuzeny zbytky neprofiltrovaného kalu. 

� Otevření kalolisu - hydraulický systém uvolní sevření, ocelová deska, která 

stlačuje při filtraci svazek filtračních desek, je odsunuta a jednotlivé filtrační 

desky jsou odděleny. Při odtahování desek dochází k samovolnému 

vypadnutí filtračního koláče. Někdy však dojde k přilnutí koláče k plachetce 

lisu (www.envites.cz). 

 

Parametry kalolisu: 

� počet komor                                       25 

� rozměr desek                                      470 x 470 mm 

� filtrační plocha                                   10,5 m2 

Objem suspenze                                              45,3 m3 

Průměrná doba filtrace                                    85 min 

Celková hmotnost filtračního koláče                     6 940 kg 

Hmotnost filtračního koláče na jeden cyklus         173 kg 

Hmotnost filtračního koláče v jedné komoře         6,9 kg 
(Špaček, V. , Vundrle D. , 2008) 
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Obrázek 29: Kalolis komorový (vlastní foto)  

 

Etapa 2:  

     Přistoupit ke druhému stupni srážení bylo nutné z důvodu zbytkových koncentrací 

síranů. Filtrát z etapy 1 byl přečerpán zpět do zásobní cisterny a opět prošel kaskádou 

reaktorů. Tentokrát byl dávkován (700 l/s) do prvního reaktoru laboratorním vibračním 

dávkovačem pevný jemnozrnný hydroxid barnatý, do třetího byl vháněn pro okyselení 

suspenze plynný oxid uhličitý za účelem snížení hodnoty pH vody z 12,5 na požadovaný 

limit cca 9. Suspenze síranu barnatého a uhličitanu vápenatého je dále smíchána 

s organickým flokulantem kvůli zlepšení sedimentačních schopností a čerpána 

do flokulační komory, ze které přepadem natéká do lamelového usazováku. Kal 

z usazováku je vypouštěn z kónické části do nádrže na kal před kalolisem. Jelikož nedošlo 

k naplnění kalolisu, nemohl být kal již přefiltrován (Špaček, V. , Vundrle D. , 2008). 

 

Srážení zbytkové koncentrace síranů monohydrátem hydroxidu bária 

     Během provozu a po jeho ukončení byly odebírány a analyzovány vzorky (viz. tab. 

č. 7). Rozdíly ve výsledcích u jednotlivých laboratoří jsou způsobeny různým místem 

odběru.  
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� Vzorky Aquatest - odebrány z reaktorů č 2 a 3 

� Vzorky ZÚ Ostrava - odebrány z přepadu lamelového usazováku, případně 

ze zásobní nádrže po ukončení provozu 

 

Tabulka 9: Zbytkové koncentrace sledovaných složek po srážení hydroxidem barnatým (upraveno dle Špaček, 

V. , Vundrle D. , 2008) 

 SO4    Ba  SO4     Ba  Al    Fe

po srážení 54,1     -     -      -     -     -

po vhánění CO2 110 1,42     -      -             -     -

po srážení 141     -     -      -     -     -
sliv usazováku    -     - 880 0,2 7,48 1,77
po srážení 8,7 15,4     -      -      -      -
po srážení 16,9 21,4     -      -      -      -
sliv usazováku    -     - 210 0,7 7,33 1,87

  25.11 nádrž 20m
3    -     - 240 0,1 6,64 1,7

Datum
Aquatest mg/l     ZÚ Ostrava mg/ l

 12. 11

  13. 11

Místo odběru

Vysvětlivky:   SO4 ……….sírany 
   Ba …..…barium 
   Fe ………železo 
   Al ………hliník 
 
 
     Koncentrace baria se snižují při vhánění kysličníku uhličitého vlivem vzniku prakticky 

nerozpustného uhličitanu. Je možné i snižování koncentrace baria vlivem postupného 

vylučování síranu barnatého. Zcela nevysvětlitelné jsou miligramové koncentrace hliníku, 

který v předchozích analýzách filtrátu byl stanoven v řádově nižších koncentracích. Bylo 

prokázáno, že bylo dosaženo zbytkové koncentrace síranů, které zaručují, že je možné 

zasakování těchto přečištěných vod do horninového prostředí (Špaček, V. , Vundrle D. , 2008). 

 

Úprava pH vháněním oxidu uhličitého 

     Jelikož se při srážení síranů hydroxidem barnatým uvolňuje silně alkalický hydroxid 

vápenatý, bylo nutné pro snížení pH (12,5) zařadit jako neutralizační činidlo oxid uhličitý, 

který měl pH snížit na hodnotu cca 9, která je již vhodná pro zpětné zasakování vody 

do horninového prostředí. Oxid uhličitý byl vháněn do reaktoru R3. Nadávkované 

množství plynu bylo měřeno úbytkem hmotnosti tlakové láhve, umístěné na přesné váze. 

Záměr však nebyl splněn z důvodu nízké účinnosti využití plynu (Špaček, V. , Vundrle D. , 

2008) 
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Tabulka 10.: Změny pH v průběhu srážení hydroxidem bária a vhánění oxidu uhličitého 

        
Reaktor 3

      
Reaktor 4

   16.10 12,3 12 11,8
   18.10 12,3 11,6 11,6
   19.40 12,3 11,6 11,6
   21.30 12,3 11,5 11,4
   23.30 12,4 11,5 11,3

     1.30 12,3 11,3 11,3
     3.30 12,3 11,1 10,9
     5.30 12,2 10,8 10,8
     7.30 12,3 11,1 11,1
     9.30 12,3 11,2 11,2
   11.30 12,4 11,5 11,4
   12.30 12,4 11,6 11,6
   16.30 12,3 11,5 11,4
   18.30 12,4 11,6 11,7
   20.30 12,4 12,1 12
   22.30 12,3 12,3 12,3

Datum Hodina

Úprava pH

  Poznámka

   11.11.

   12.11

Srážení 
reaktor 2

přerušení     
12.30 -15.45    
došel plyn

 

 

Sedimentační vlastnosti suspenze po srážení 

     Pro sedimentaci sráže byl k dispozici lamelový usazovák LB 2,5., který má minimální 

sedimentační plochu 2,6m2. 

     V suspenzi jsou patrné dvě pevné fáze. Jedná se o hrubozrnnou velmi těžkou sraženinu 

síranu barnatého s velkou sedimentační rychlostí a vločkovitou sraženinu s malou 

sedimentační rychlostí i po použití flokulantu (Praestol 2610 – 4 mg/l) (Špaček, V. , Vundrle D. 

, 2008). 

Zhodnocení zkušebního provozu: 

     Zkušební provoz, uskutečněný v předpokládaném časovém harmonogramu, ověřil 

navrženou technologii a prokázal možnost dosáhnout zbytkových koncentrací síranů 

v přečištěné vodě, která má být zpětně zasakována do horninového prostředí tak, 

aby nedošlo k vylučování síranu vápenatého. Potvrzeny byly velmi dobré filtrační 

vlastnosti sráží po neutralizaci jak z hlediska rychlosti filtrace, tak i nízké vlhkosti. 

Při srážení hydroxidem barnatým je nutné zajistit přesnost dávkování a tím zabezpečit 

optimální spotřebu drahé chemikálie. 
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     Nesplněny byly zadané parametry snížení pH na hranici 9 použitím oxidu uhličitého. 

Nevyhovující účinnost zařízení, které bylo k dispozici, dokazuje, že návrh reaktoru musí 

být konstrukčně dopracován. 

     Zásadním kritériem, které ovlivňuje cenu přístrojů, materiálové náklady na chemikálie a 

váhový výnos odpadu a tím náklady na jeho likvidaci je chemické složení čerpané 

podzemní vody, především koncentrace síranů (Špaček, V. , Vundrle D. , 2008). 

 

     Získané výsledky byly použity k upřesnění technologie čistírny lagunových vod, 

která se v současné době uvádí do zkušebního provozu, z technologie byl vypuštěn 

koncový stupeň dosrážení síranů pomocí hydroxidu barnatého. 

 

     Vznikající kal musí být zařazen jako nebezpečný odpad a bude tedy odvážen 

oprávněnou osobou k likvidaci. Nemůže být tedy v této surové formě použit k rekultivaci. 

V rámci komplexních projektů a získaných povolení byla ponechána možnost tento kal 

uplatnit na jednotce termické desorpce, která je na lagunách budována pro dekontaminaci 

zemin, které následně budou použity pro zpětný závoz. Zemina z ITD bude v případě 

nedosažení limitu pro zpětný závoz – 10 g/kg dále dekontaminována biodegradací 

na biodegradační ploše k dosažení dalšího snížení obsahu ropných látek za účelem využití 

zeminy k zásypu odtěžených lagun (Aquatest a.s , osobní sdělení) 
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4 Rekultivace 

     Tato kapitola pojednává o možnostech technické rekultivace na lokalitě lagun Ostramo, 

kde po vytěžení kontaminovaných zemin a zpracování odpadů vznikne prostor, který bude 

nutné následně vyplnit vhodným recyklačním materiálem. Množství tohoto materiálu bude 

odpovídat množství vytěžených odpadů a kontaminovaných zemin, čili 465 098 m3. 

     Důležitým předpokladem materiálu, který by měl být využíván pro rekultivaci je kromě 

legislativních ukazatelů také požadavek na krátkou dopravní vzdálenost a s tím spojená 

cenová dostupnost. Z tohoto hlediska se jako nejvhodnější varianta jeví využití popílku 

ze spalování alternativního paliva TPS NOLO, vzniklého z vytěženého odpadu z lagun 

Ostramo. Tento popílek by musel být nejprve po určitou dobu do ukončení sanačních prací 

skladován a následně použit jako výplň zpět. Pro převoz paliva TPS NOLO do elektrárny 

Dětmarovice bude vybudována železnice, která by mohla sloužit zpětně i pro odvoz 

popílku k rekultivaci, čímž by se omezily finanční náklady spojené s dopravou 

rekultivačního substrátu. 

 

4.1 Přehled základních metod – stanovení cíle rekultivace 

     Rekultivace je založena na vykonávání technických a biologických prací, vedoucích 

k napravení poškození krajiny, způsobených průmyslovou činností a také následné 

hospodářské využití území. 

     Moje práce je zaměřena na rekultivaci technickou, která zahrnuje úpravy terénu, 

hydrologických poměrů, výstavbu silniční sítě apod. Úkolem je vymodelovat terén tak, 

aby byla odstraněna extremita prostředí a nové objekty se vhodně začlenily do okolí, 

přičemž musí být zajištěna protisesuvná opatření či vyřešeny odtokové podmínky 

prostředí.  

     Následovat by měla rekultivace biologická, zajišťující výsadbu a ošetřování 

odpovídajícího sadebního materiálu na definitivním tvaru objektu. Jejím cílem je dosažení 

zdravotně hygienické nezávadnosti antropogenního tvaru reliéfu. 

     Dříve byly rekultivace zaměřeny pouze na zalesnění zdevastovaného území, později se 

orientovaly na různé způsoby zemědělského nebo vodohospodářského využití, nyní je již 

také možné využít širokých možností rekreační rekultivace. Předpokladem je vhodná volba 
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se zřetelem jak na ekologické, tak i ekonomické a technické aspekty. Krajina musí 

splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti a ekologické vyváženosti (Štýs et al. 1981). 

     Správná volba rekultivace závisí na poměrech v dané lokalitě, je ovlivněna jak poměry 

ekologickými, tak i geografií, geologickým podmínkám, apod., vždy je však nutné vzít 

v úvahu konkrétní situaci daného místa, zvážit, jak je průmyslově zatíženo, jaké jsou zájmy 

demografické sféry, zda je vhodnější technická infrastruktura nebo rekreační využití. 

Jelikož jednotlivé typy rekultivací mají různé požadavky na kvalitu terénu, musí se 

zohlednit také přírodní faktory krajiny, forma devastace krajiny či urbanizace krajiny. 

     Hlavním cílem záměru odstranění staré ekologické zátěže a dosažení stavu platného 

dle Územního plánu města Ostravy, tj. rekultivace území na funkci lesa (lesoparku). 

     Dne 9.8.2004 byla uzavřena Realizační smlouva o provedení prací při sanaci 

ekologických škod a následné rekultivaci mezi státním podnikem DIAMO a sdružením 

firem „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA", která postupuje při sanaci lagun dle schváleného 

Realizačního projektu „Nápravná opatření - LAGUNY OSTRAMO" a řeší nápravu 

ekologické zátěže v následujících krocích:  

� odstranění a druhotné využití ropných kalů přepracováním na palivové směsi  

� odtěžení kontaminovaných zemin z výplně lagun a v jejich podloží či okolí a jejich 

dekontaminaci nepřímou termickou desorpcí doplněnou o technologii biodegradace 

� sanace kontaminovaného okolí lagun R1, R2, R3 a R0 ve vymezených prostorech 

v navážkách technologií promývání horninového prostředí roztokem biotenzidu a 

ve štěrkopískovém kolektoru hydraulickou sanací a technologií biodegradace 

in situ  

� sanace saturované zóny uvnitř podzemní těsnící stěny bez masivní kontaminace 

NEL – promýváním horninového prostředí 

� rekultivace v souladu s územním plánem na les zvláštního určení 

(http://www.cistaostrava.cz) 

4.2 Rekultivační materiály – požadavky legislativy 

     V ČR v současné době není k dispozici jednoznačný legislativní předpis, který by 

stanovoval vlastnosti rekultivačních materiálů a podmínky jejich využití. K problematice 

se vztahuje několik zákonů, vyhlášek a metodických pokynů, stanovení cílových parametrů 

sanačně rekultivačních materiálů však musí zohledňovat plánované využití území a 
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aktuální úroveň stavu životního prostředí. Požadavky na obsah polutantů v materiálech 

využívaných pro povrchovou úpravu terénu jsou uvedeny ve vyhlášce č.294/2005 Sb o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.  

Důležitým parametrem pro využívání materiálů pro rekultivaci je také sledování 

ekotoxicity na akvatických ekosystémech.  

     Obecně použitelným předpisem pro řešení problematiky výroby rekultivačních 

materiálů je Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění NV č. 81/1999 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky pro stavební výrobky.  

     Pro rekultivační materiály je relevantní zejména hygiena, ochrana zdraví a životního 

prostředí. Technologie musí být navržena tak, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví 

uživatelů nebo sousedů, především v důsledku vypouštění toxických plynů, přítomnosti 

nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší, emise nebezpečného záření, znečištění nebo 

zamoření vody nebo půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých 

nebo kapalných odpadů, výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích 

uvnitř stavby. 

     Jelikož většina surovin pro výrobu rekultivačních materiálů spadá do kategorie odpadů, 

je dalším významným předpisem upravujícím problematiku rekultivací Zákon č. 185/2001 

Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.  

     Vybrané skupiny odpadů, které mohou sloužit jako suroviny pro rekultivační materiály: 

 

Kód  Skupina odpadů 

Q1  Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované 

Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.) 

Q14  Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, 

v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.) 

Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy 

Q16  Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin. 

(www.mzp.cz) 
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4.3   Geochemická charakteristika rekultivačních materiálů a 

výplní pro technickou rekultivaci území  

     Množství rekultivačního materiálu potřebného pro technickou rekultivaci bude 

odpovídat objemu vytěženého množství odpadu z jednotlivých lagun a okolních 

kontaminovaných zemin (465 098 m3). 

     Nejvhodnější variantou volby rekultivačního materiálu by mohlo být využití popílků 

ze spalování alternativního paliva TPS NOLO v příslušném energetickém zařízení. 

      V rámci sanace lokality (čištění lagunových vod) vznikne odpadní produkt na bází 

síranu vápenatého, který však musí být zařazen jako nebezpečný odpad, takže nemůže být 

v surové formě použit k rekultivaci. V rámci komplexních projektů a získaných povolení 

byla ale ponechána možnost tento kal uplatnit na jednotce termické desorpce, která je 

na lagunách budována pro dekontaminaci zemin a takto upravený kal následně použít 

pro zpětný závoz stejně jako dekontaminované zeminy. 

     Další materiály, které mohou být použity (Tabulka 11), představují popílky a strusky 

z energetických procesů v regionu (Teplárna Třebovice – Dalkia, Energetika Vítkovice, 

Elektrárna Mittal Steel atd.). Na území Ostravska se jako nejdostupnější materiál jeví 

struska a popílek ze spalování uhlí, směs strusek a hutní sutě, kal z ÚČOV Ostrava a 

energosádrovec. 

 

Tabulka 11: Odpady vhodné k rekultivaci (Lajtoch, P. , 2007) 

Katalogové 
číslo

Název

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí

10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku

10 02 02 Nezpracovaná struska

17 01 01 Betony

17 01 02 Cihelné sutě

17 01 03
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramické výrobky 
neobsahující nebezpečné látky

17 05 04 Zemina a kamení

17 05 06 Vytěžená hlušina neobsahující nebezpečné látky

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
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Tabulka 12: Hodnocení materiálů podle vyhlášky č.294/2005 Sb., požadavky na obsah škodlivin 

v odpadech využívaných na povrchu terénu (Raclavská H., Grmela A. , 2007) 

Limit Popílek Popílek Struska Popílek Struska Popel

10 <3 7,37 4,55 6,93 <3 6,84

1 1,02 0,518 < 0,5 0,569 < 0,5 < 0,5

200 25,6 52,1 39,5 24,7 5,28 31,3

0,8 0,0391 0,178 < 0,02 0,202 < 0,02 0,118

80 14,7 30 14,2 27,7 6,48 20,1

100 11,2 20 7,53 20,6 <3 16,5

180 32,6 60,9 33,5 45,1 9 44,2

0.4 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

6 < 0,005 <0,005 0,048 0,038 <0,005 <0,005

300 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200

0,2 0,0008 < 0,0002 < 0,0002 0,0004 0,0002 < 0,0002

N N V N N V

N N V N N V

N N V N N V

N N V V V V

12,2 11,75 11 12,22 10,34 10.60

DOC 0,8 0,91 0,63 1,44 0,69

Fenoly <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chloridy 21,4 < 5 22,8 12,8 < 5

Fluoridy <0,05 1,79 < 0,05 4,74 < 0,05

Sírany 193 223 198 61,6 23,5

As < 0,027 < 0,027 0,029 < 0,027 < 0,027

Ba 0,092 0,369 0,134 0,888 0,029

Cd <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015

Cr 0,006 0,203 0,011 0,036 < 0,004

Cu < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006

Hg < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004

Ni 0,01 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007

Pb <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014

Sb 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 0,0029

Se <0,005 0,0474 0,0097 0,0227 0,009

Zn 0,012 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Mo <0,006 0,134 0,027 0,1 0,009

RL 450 800 480 1200 120

Legenda: Třída vyluhovatelnosti 

Třída vyluhovatelnosti 

Parametr

Teplárna P řívoz Teplárna Karviná Teplárna ČSA El. Třebovice

Struska Struska

(mg/kg sušiny)

As 4,43 <3

Cd 1,33 < 0,5

Cr 32,8 < 0,5

Hg < 0,02 < 0,02

Ni 13,8 < 3

Pb 14,4 <3

V 38,1 <1

BTEX < 0,005 <0,005

PAU 0,138 <0,005

Uhlovodíky C10-C40 < 200 < 200

suma PCB < 0,0002 0,0002

Daphnia magna V

Poecilie reticulata V

Scenedesmus subspicatus V

Sinapis alba V

pH 11,7

Vyluhovatelnost

(mg/l)

0,71 0,84

<0,01 <0,01

24,9 27,8

1,7 0,48

145 88,2

< 0,027 < 0,027

0,45 0,1

<0,0015 <0,0015

0,007 0,115

< 0,006 < 0,006

< 0,0004 < 0,0004

0,009 0,007

<0,014 <0,014

0,013 0,0113

<0,005 0,022

0,009 <0,005

I 

II a

0,017 0,022

1300 314
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     Popílek a struska z Teplárny Přívoz, Teplárny Karviná, Teplárny ČSA a Elektrárny 

Třebovice vyhovují svými obsahy polutantů v sušině limitním obsahům dle vyhlášky 

č. 294/2005 Sb. Nepatrně je překročen obsah Cd v sušině u strusky z Teplárny Přívoz, 

překročení se pohybuje v rozsahu analytické chyby stanovení, ve výluhu je obsah Cd pod 

mezí detekce. Z hodnocení vyluhovatelnosti vyplývá, že pouze struska z Teplárny ČSA 

plně vyhovuje požadavkům třídy vyluhovatelnosti I. U popílku z Teplárny Přívoz, 

Teplárny Karviná a Teplárny ČSA jsou překročeny obsahy fluoridů pro třídu 

vyluhovatelnosti I., což souvisí s vysokou rozpustností halogenidů. Třídě IIa 

dle vyluhovatelnosti také odpovídají obsahy síranů v popílku a strusce z Teplárny Přívoz a 

Karviná. Posledním problémovým parametrem, který nevyhovuje třídě vyluhovatelnosti I. 

je obsah rozpuštěných látek ( 

Tabulka 12)  (Raclavská H., Grmela A. , 2007). 

     Jako nejideálnější řešení se jeví využití produktů Elektrárny Dětmarovice, jelikož by 

mohla dodávat produkty spalování alternativního paliva TPS NOLO 1, odebíraného přímo 

z lokality lagun Ostramo. Uvedená elektrárna je největší tepelná kondenzační elektrárna 

v rámci Skupiny ČEZ spalující černé uhlí, kde mimo výrobu elektrické energie je vyráběno 

i teplo pro vytápění bytové zástavby a pro technologické účely.  Proto byla, v rámci 

projektu  Nápravná opatření-laguny Ostramo, zvolena jako jedna z nejvhodnějších zařízení 

v regionu, které by mohlo pomoci regionu s likvidací ekologické zátěže bez dalšího 

negativního vlivu na životní prostředí (www.cez.cz). 

     Materiál použitelný pro výplň při technické rekultivaci lagun Ostramo byl v rámci 

projektu Nápravná opatření - laguny Ostramo, zpracovaného firmou Geosan Group 

ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, podroben řadě 

zkoušek a následných analýz (Tabulka 13) podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Byly provedeny 

analýzy vyluhovatelnosti z hlediska požadavků na ukládání, dále pro využití k terénním 

úpravám byly provedeny testy ekotoxicity a určeny byly také obsahy polutantů v sušině. 

Chemické analýzy byly provedeny v akreditovaných laboratořích. (Lajtoch, P. , 2007 ) 
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Tabulka 13: Hodnocení materiálů z Elektrárny Dětmarovice podle vyhlášky č.294/2005 Sb., požadavky na 

obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu  (Raclavská H., Grmela A. , 2007) 

 

Popel-směs Struska Popel-hrubý Popel-jemný Energosádr.

10 As 12,5 < 3 3,97 47,7 6,94

1 Cd 0,577 < 0,5 0,651 0,501 < 0,5

200 Cr 30,1 17,4 27,5 44,7 19,8

0,8 Hg 0,0341 < 0,02 0,0328 0,13 0,544

80 Ni 13,6 9,41 9,97 23,2 2,24

100 Pb 3,4 < 3 < 3 7,68 6,51

180 V 43,3 20,8 33,9 84,7 7,05

0.4 BTEX < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,005

6 PAU < 0,005 0,055 < 0,005 0,021 0,008

300
Uhlovodíky 
C10-C40 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200

0,2 suma PCB < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0008 < 0,0002

Daphnia 
magna N N N N N

Poecilie 
reticulata N N N N N

Scenedemsus 
subspicatus

N V N N N

Sinapis alba V V N N N

pH 11,2 12,08 11,7 7,69

DOC < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0

Fenoly < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,050

Fluoridy < 0,5 0,61 1,3 5,8

Sírany (mg/l)

As < 0,005 < 0,005 0,005 < 0,005

Ba < 0,20 0,46 0,46 0,002

Cd < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Cr < 0,002 0,003 0,32 0,002

Cu < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Hg 0,0002 < 0,0001 0,0003 0,0084

Ni < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Pb < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Sb < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Se < 0,005 0,009 < 0,005 < 0,005

Zn < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Mo 0,012 < 0,01 0,209 < 0,01
RL 300 620 900 2500

Legenda: Třída vyluhovatelnosti 

Třída vyluhovatelnosti 

Nebyly stanoveny

I 

II a

Limit Parametr
(mg/kg v sušině)

Testy ekotoxicity

Vyluhovatelnost
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     V popelu z Elektrárny Dětmarovice převyšuje limitní obsahy v sušině As u jemného 

popelu cca pětinásobně, což souvisí s předností vazbou těžkých kovů na jemnozrnné 

částice. V případě směsi popela (hrubá a jemná frakce) obsah As klesá na hodnotu 

12 mg/kg. Z testů vyluhovatelnosti podle 294/2005 Sb. vyplývá, že se As nevyluhuje, 

zjištěné hodnoty ve výluhu jsou pod mezí detekce. V alkalickém prostředí se z popílků 

vyluhují cca 2.2 % z celkového obsahu As, proto by ani zvýšený obsah As v jemnozrnném 

popílku neměl být problémový z hlediska jeho vyluhování. U jemnozrnné frakce popela 

vyhovuje třídě vyluhovatelnosti IIa obsah fluoru, chromu a molybdenu. Ve směsi 

popelovin jsou i tyto obsahy prvků pod mezí detekce (Raclavská H., Grmela A. , 2007). 

 

     Pro zhodnocení geochemických vlastností ve vztahu k technologii spalování bylo 

použito výsledků spalovací zkoušky, která proběhla v období od 15. 5. 2007 do 17. 5. 

2007. Výsledky byly porovnány s vyhláškou 294/2005 Sb. Dne 15. 5. 2007 pracovaly 

elektrárenské bloky v obvyklém provozu 150 MW s běžným palivem bez přídavku kalu. 

Dne 16. 5. 2007 bylo spalováno palivo s obsahem TPS NOLO při výkonu elektrárny 

150 MW. Dne 17. 5. 2007 bylo použito stejné palivo, přičemž výkon elektrárny byl zvýšen 

na 250 MW.  

     Hodnoty jednotlivých polutantů jsou uvedeny v tabulkách číslo 29 - 31 . V levé části 

tabulky jsou uvedeny limitní hodnoty odpovídající vyhlášce o ukládání odpadů 

294/2005 Sb., k těmto hodnotám jsou přirovnány hodnoty z protokolů zpracovaných 

dle požadavků vyhlášky č. 294/2005 Sb ve dnech, ve kterých proběhly spalovací zkoušky.  
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Tabulka č. 29: Obsahy polutantů dne 15. 5. 2007 dle vyhlášky 294/2005 Sb. (Lajtoch, P. , 2007) 

 Obsahy polutant ů dle vyhlášky 294/2005 Sb.  

  popílek struska  hrubý popel VEP 
15.5. 

limit VB 3 VB 4 VB 3 VB 4 VB 3 VB 4 (průměr) 

 [mg/kg suš.] [mg/kg suš.] [mg/kg suš.] [mg/kg suš.] [mg/kg suš.] 

As 10,0 10 11 2 1 1 1 8,7 

Cd 1,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 x 

Cr 200,0 47 45 26 22 26 25 41,7 

Hg 0,8 0,3 0,33 0,04 0,06 0,04 0,02 0,3 

Ni 80,0 42 45 26 25 26 28 40,0 

Pb 100,0 25 28 3 2 5 4 21,8 

V 180,0 136 139 45 41 34 47 118,5 

BTEX 0,4 <0,1 0,14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 x 

PAU 6,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 x 

EOX 1,0 1,7 <1 <1 <1 <1 <1 x 

C10-C40 300,0 <100 <100 <100 <100 <100 <100 x 

PCB 0,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 x 

Legenda: 

 

Tabulka č. 30: Obsahy polutantů dne 16. 5. 2007 dle vyhlášky 294/2005 Sb. (Lajtoch, P. , 2007) 

  Obsahy polutant ů dle vyhlášky 294/2005 Sb.  

  popílek struska  hrubý popel VEP 
16.5. 

limit VB 3 VB 4 VB 3 VB 4 VB 3 VB 4 (průměr) 

  [mg/kg suš.] [mg/kg suš.] [mg/kg suš.] [mg/kg suš.] [mg/kg suš.] 

As 10,0 22 21 1 1 1 1 17,5 

Cd 1,0 1 0,9 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 x 

Cr 200,0 56 49 32 28 29 35 48,1 

Hg 0,8 0,5 0,7 0,02 0,05 0,05 0,03 0,5 

Ni 80,0 50 49 27 28 30 35 45,4 

Pb 100,0 79 78 11 8 13 16 65,0 

V 180,0 144 132 32 44 45 54 118,6 

BTEX 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 x 

PAU 6,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 x 

EOX 1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 x 

C10-C40 300,0 <100 <100 <100 <100 <100 <100 x 

PCB 0,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 x 

 

     nevyhovuje  dle 294/2005 Sb. 



 

 

Jana Stoupencová: Sanace a rekultivace lagun Ostramo 

 

2010 65 

 

 

Tabulka č. 31: Obsahy polutantů dne 17. 5. 2007 dle vyhlášky 294/2005 Sb. (Lajtoch, P. , 2007) 

  Obsahy polutant ů dle vyhlášky 294/2005 Sb.  

  popílek struska  hrubý popel VEP 
17.5. 

limit VB 3 VB 4 VB 3 VB 4 VB 3 VB 4 (průměr) 

  [mg/kg suš.] [mg/kg suš.] [mg/kg suš.] [mg/kg suš.] [mg/kg suš.] 

As 10,0 15 13 1 1 1 1 11,4 

Cd 1,0 0,8 0,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 x 

Cr 200,0 64 52 41 45 50 45 55,2 

Hg 0,8 0,56 0,5 0,2 0,05 0,08 0,04 0,4 

Ni 80,0 55 50 33 35 38 39 49,0 

Pb 100,0 105 68 12 7 24 15 71,6 

V 180,0 165 147 62 67 181 111 141,8 

BTEX 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 x 

PAU 6,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 x 

EOX 1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 x 

C10-C40 300,0 <100 <100 <100 <100 <100 <100 x 

PCB 0,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 x 

 

     Hodnoty polutantů ve vztahu k legislativě, vyhlášce č. 294/2005 Sb, vykazují převážně 

podlimitní hodnoty. Hodnot nadlimitní vykazuje pouze arsen, a to ve všech třech dnech a 

v jednom případě olovo a EOX. 

     Arsen překračuje limitní hodnotu 15.5. u vzorku popílku z odlučovače VB 4, 

kde překračuje o 1 mg/kg sušiny. Může se jednat o hodnotu v rozsahu nejistoty měření, 

která činí 10 %. Dne 15.5. limitní hodnotu dále překračují EOX, a to o 0,7 mg/kg sušiny 

u popílku z odlučovače VB 3. Zde se může jednat o vzniklou anomálii, která se u jiných 

vzorků a jejich hodnot neprojevila. 

     Dne 16.5. se nadlimitními hodnotami projevil opět arsen ve vzorcích po přídavku kalu 

do uhlí (při výkonu elektrárny 150 MW) u obou odlučovačů (VB 3 a VB 4), kde byly 

hodnoty překročeny téměř dvojnásobně. Dne 17.5. arsen také překračuje limitní hodnoty, 

ale projevuje se skutečnost, že při vyšším výkonu elektrárenských bloků (250 MW) 

je překročená koncentrace nižší oproti výkonu z předešlého dne.  

     Při nakládání s popílky z elektrárny Dětmarovice dle současně platné legislativy 

představuje zvýšený obsah As problém, který lze řešit výběrem optimálního paliva, kde lze 
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určit kritickou hodnotu obsahu As z celkové látkové bilance. Vzhledem k chystané novele 

vyhlášky č.294/2005 Sb., kde bude limit pro As zvýšen na hodnotu 20 mg/kg lze 

ze získaných výsledků předpokládat, že popílky z elektrárny Dětmarovice bude možné 

využívat pro úpravu terénu a rekultivaci (Lajtoch, P. , 2007). 

 

5 Závěr 

     Po prostudování rešeršní části a bližším seznámení s používanými sanačními 

technologiemi lze jako nejvhodnější řešení pro následnou rekultivaci zvolit využití 

zejména produktů z technologie zavápňování gudronů pro výrobu alternativního paliva, 

dále odvodňování kalu z čistírny lagunových vod a technologie termické desorpce, 

při nichž bude vznikat materiál použitelný jako rekultivační substrát. 

 

Zavápňování náplní lagun a výroba alternativního paliva 

     Jedná se o odstranění a druhotné využití ropných kalů přepracováním na palivové 

směsi, které budou následně dopravovány do Elektrárny Dětmarovice ke spalování. 

Vznikne tak materiál vhodný k využití při rekultivaci, a sice popílky ze spalování 

TPS NOLO v příslušném energetickém zařízení. 

     V souladu s harmonogramem prací byl dne 28. února 2009 ukončen zkušební provoz 

na lagunách. Celkově bylo vyrobeno 36 500 tun paliva TPS NOLO z plánovaných 40 000 

tun. Odtěženo bylo 17 900 tun neutralizovaných kalů. Bylo ověřeno, že zvolenou 

technologií je možné vyrobit až 2 800 tun paliva denně, běžným provozem lze vyrábět 

průměrně tisíc tun za den. Vyráběné palivo TPS NOLO na základě prováděných analýz 

splňovalo parametry podnikové normy výrobce. Po spálení bude možné využívat popílky 

z elektrárny Dětmarovice pro úpravu terénu a rekultivaci (www.cistaostrava.cz, 2009). 

     Skládkování všech tuhých zbytků je nejvyužívanějším způsobem nakládání 

s deponovanými energetickými odpady. Pro snížení ekologických problémů skládek 

popílků je nutné zdokonalit metody dopravy a skladování, aby nedocházelo k nežádoucímu 

sesuvu vrstev materiálu. Jako příklad deponování popílků lze uvést haldu elektrárny 

Riedersbach v Rakousku, která spaluje uhlí klasickým způsobem s následným odsířením 

spalin použitím vápence. Vzniklým produktem je sádra, která se využívá na zpevňování 
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haldy popílku. Směs popílku a sádry ztvrdne na hmotu s pevností horšího betonu. 

Prosakování vody přes tuto hmotu je minimální. Na tuto plochu se dále naváží humus a 

jiné zeminy.  

     V tomto případě by se dalo využít nabídky služeb firmy Gypstrend s.r.o. Kobeřice. 

Firma je jediným těžitelem a zpracovatelem přírodního sádrovce z jediné známé lokality 

v České republice. Tato firma má však také dlouhodobé zkušenosti v oblasti zemních 

prací, součástí jejich nabídky je také možnost využití rekultivačních prací 

(http://www.gypstrend.cz). Jako další varianta je k dispozici energosádrovec z elektrárny 

Dětmarovice, který v současné době řeší své odbytové problémy způsobené poklesem 

zájmu odběratelů stavebních výrobků.   

 

Odvodňování kalu z čistírny lagunových vod 

     Jedná se o využití kalolisu pro vznik vysoce koncentrované sušiny. Do kalu je 

nadávkován fakulant a následně je vyvinut vysoký tlak, při němž se pevné látky akumulují 

v komorách lisu a voda je vytlačována přes porézní tkaninu filtračních plachetek (Raclavská 

H., 2007). 

     V rámci čištění lagunových vod tak vznikne odpadní produkt na bázi síranu vápenatého, 

který však musí být zařazen jako nebezpečný odpad, proto nemůže být v surové formě 

použit k rekultivaci. V rámci komplexních projektů a získaných povolení však byla 

ponechána možnost tento kal uplatnit na jednotce termické desorpce, která je na lagunách 

budována pro dekontaminaci zemin, které následně budou použity pro zpětný závoz 

(Aquatest a.s., osobní sdělení). 

 

Nepřímá termická desorpce 

     Jedná se o odtěžení zemin z výplně lagun a v jejich podloží či okolí, kontaminovaných 

polutanty, které těkají v intervalu pracovních teplot termické desorpce (do 540°C ) a jejich 

dekontaminaci nepřímou termickou desorpcí (technologie ITD) doplněnou o technologii 

biodegradace. Vzniknou tak zeminy, které je možné použít při rekultivaci pro zpětný 

závoz. Termická desorpce je limitována vstupní koncentrací organických polutantů a 

rovněž granulometrií a vlhkostí vstupního materiálu. Protože principem této metody je 

odpaření polutantů ze zeminy, stává se proces při vyšších koncentracích kontaminantů 

neekonomický z hlediska energetické náročnosti a nelineárního snižování kapacity zařízení 
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se zvyšujícím se znečištěním. Z tohoto důvodu byl stanoven limit koncentrace NEL 

na vstupu do termické desorpce na 150 g/kg tj. 15 % NEL (Matějů, V. , 2006). 

 

     Další materiály, které mohou být použity, představují popílky a strusky z energetických 

procesů v regionu (Teplárna Třebovice – Dalkia, Energetika Vítkovice, Elektrárna Mittal 

Steel atd.) Na území Ostravska se jako nejdostupnější materiál jeví struska a popílek 

ze spalování uhlí, směs strusek a hutní sutě, kal z ÚČOV Ostrava a energosádrovec. 

 

     Důležitým předpokladem materiálu, který by měl být využíván pro rekultivaci je kromě 

legislativních ukazatelů také požadavek na krátkou dopravní vzdálenost. Z tohoto hlediska 

by se dalo využít některých produktů z nedalekého podniku Štěrkovny spol. s r.o. Dolní 

Benešov - betonárna Ostrava-Mariánské Hory. 

     Vlivy související s realizací záměru „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“ se budou 

chovat jinak při vlastní realizaci nápravného opatření a jinak po ukončení prací. V průběhu 

sanačních prací se musí počítat s přechodným zdrojem určitých negativních vlivů, 

po ukončení prací však lze očekávat výraznou převahu pozitivních důsledků a to díky 

odstranění nebezpečných látek z prostoru lagun Ostramo.  

     Nejvýznamnějším pozitivním vlivem bude zlepšení kvality složek horninového 

prostředí, který umožní realizovat následnou revitalizaci území. Zalesnění lokality 

pozitivně ovlivní ráz krajiny a skladbu ekosystémů, včetně fauny a flóry. 
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