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Anotace 
Výroba surového železa a oceli je spojena se vznikem celé �ady vedlejších produkt� 

výroby. Snahou hutních spole�ností je jejich maximální využití a tím i minimalizace vzniku 

odpad�. Produktem �išt�ní vysokopecního plynu je vysokopecní kal, produktem �išt�ní 

ocelárenského plynu je pak kal ocelárenský. Ty byly v p�ípad� spole�nosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. ukládány od sedmdesátých let minulého století na odkaliští 

v Ostrav�–Bartovicích, které v sou�asnosti prochází rozsáhlou rekultivací. V diplomové 

práci je popsán vznik kal� a nakládání s nimi. Dále je charakterizováno samotné odkališt�, 

nechybí popis rekultivace a kone�n� je i zhodnocen vliv na životní prost�edí na základ� 

monitoringu podzemních vod. 

 

Klí�ová slova: surové železo, ocel, vysokopecní kal, ocelárenský kal, odkališt�, 

rekultivace, ArcelorMittal Ostrava a.s., odkališt� Bartovice 

 

Summary 

The production of crude iron and steel is connected with quite a few of the secondary 

products. The effort of steel companies is to maximize utilization of the secondary products 

and to minimize waste production. The blast-furnace sludge is the product of blast-furnace 

gas cleaning, the steelmaking sludge is the product of steel gas cleaning. These kinds of 

sludges have been stockpiled in sludge bed in Ostrava-Bartovice by ArcelorMittal 

Ostrava a.s. since 1970's. Nowadays, the sludge bed in Ostrava-Bartovice is being 

recultivated. The sludge production and sludge treatment is described in this thesis. 

The sludge bed in Ostrava-Bartovice, recultivation and the analysis of the environmental 

impact based on monitoring of ground water is discussed in the thesis. 

 

Keywords: crude iron, steel, blast-furnace sludge, steelmaking sludge, sludge bed, 

recultivation, ArcelorMittal Ostrava a.s., sludge bed Bartovice 
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1 Úvod 

Hutnictví železa jako pr�myslové odv�tví zabývající se výrobou kov� na bázi železa, jejich 

mechanickou, tepelnou a chemickou úpravou, pat�í mezi jedny z nejv�tších zne�iš�ovatel� 

životního prost�edí. �eská Republika a speciáln� náš region Moravskoslezského kraje je 

charakterizován velmi velkým rozsahem hutnické výroby a vysokou mírou zne�išt�ní 

životního prost�edí.  

V poslední dob� je na území našeho kraje nejvíce diskutováno zne�išt�ní ovzduší 

a n�kolikanásobné p�ekro�ení emisních limit�. Obyvatelstvo je zvlášt� v zimních m�sících 

vystaveno zvýšené koncentraci zne�iš�ujících látek, které mohou nep�ízniv� p�sobit 

na zdraví, zvlášt� pak polétavému prachu. 

Druhým nej�ast�ji diskutovaným environmentálním tématem jsou pak lokality historicky 

dot�ené pr�myslovou �inností. M�sto Ostrava má na svém území významný po�et 

takovýchto oblastí. Jednou z nich je i lokalita odkališt� Bartovice.  

Odkališt� ocelárenských a vysokopecních kal� jsou situována východn� od areálu 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a jedná se o komplex 7 samostatných úložiš� rozd�lených 

sypanými hrázemi. Lokalita odkališt� p�vodn� sloužila jako úložišt� sulfitových odpad� 

Vratimovských papíren. Od roku 1965 zde byl ukládán elektrárenský popílek a pozd�ji také 

ocelárenské a vysokopecní kaly.  

V roce 1999 bylo ukládání kal� ukon�eno a od roku 2004 probíhá na území odkališt� 

rekultivace, která by m�la být ukon�ena v roce 2011. 

Cílem této diplomové práce je popsat nejen vznik a nakládání s vysokopecními 

a ocelárenskými kaly, ale také vliv ukládání t�chto kal� na životní prost�edí v lokalit� 

odkališt� Bartovice. 

V prvních kapitolách je popsána výroba železa a oceli a popis odpad� vznikajících p�i této 

výrob�. Nejv�tší d�raz byl kladen na �išt�ní vysokopecního a ocelárenského plynu, jež je 

nedílnou sou�ástí výroby, ale také p�vodcem odpadních kal�. Jedná se o rešerši daného 

problému nejen v rovin� obecné, ale s laskavým svolením spole�nosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. také v rovin� praktické, protože umožnila podrobný popis vzniku a nakládaní 

s kaly v této spole�nosti. 
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Další kapitoly se zabývají p�ímo t�lesem odkališt� v Bartovicích – polohou, historií, 

podložím, právním stavem, monitoringem a v neposlední �ad� také plánem a pr�b�hem 

rekultivace. Po jejím skon�ení a terénních úpravách bude probíhat rekultivace biologická. 

Ta je �inností velice nákladnou, ale jejím výsledkem je návrat ploch k b�žnému využití 

pro zem�d�lskou �i lesnickou výrobu. Cílem celé rekultivace však z�stává eliminovat, 

pop�ípad� minimalizovat vliv t�lesa odkališt� na životní prost�edí. Tímto se zabývá 

experimentální �ást. 

Monitoring podzemních vod, který se opakuje na základ� zadání spole�ností ArcelorMittal 

Ostrava a.s. t�ikrát až �ty�ikrát ro�n�, sleduje obsahy vytipovaných polutant� na osmi 

místech. Výsledky analytických rozbor� jsou porovnávány s metodickým pokynem 

Ministerstva životního prost�edí �eské republiky ze dne 31.7.1996. Výsledky jsou 

rozd�leny v závislosti na poloze monitorovacího vrtu a sm�ru podzemních vod a zanesené 

do tabulek a graf�. 

Celá diplomová práce je sestavena na základ� teoretických poznatk� získaných studiem 

na Vysoké škole bá�ské – Technické univerzit� Ostrava, odborné literatury a v neposlední 

�ad� spolupráce s odd�lením ochrany životního prost�edí spole�nosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. 
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2 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je sou�ástí spole�nosti ArcelorMittal Holdings AG, která je 

nejglobáln�jší sv�tovou ocelá�skou spole�ností. Tato spole�nost má provozy v šedesáti 

zemích sv�ta. Spole�nost je dodavatelem oceli ve všech hlavních odv�tvích v�etn� 

automobilového pr�myslu, strojírenské výroby, stavebnictví apod. 

2.1 Historie spole�nosti  

Historie sou�asné nejv�tší hutní spole�nosti v �eské Republice se za�ala psát v roce 1942. 

Tehdy Vítkovické železárny, v d�sledku omezeného rozvoje vzhledem k umíst�ní 

ve m�st�, zapo�aly výstavbu svého jižního závodu v Kun�icích. Následn� v letech 

1947 – 1948 bylo p�ijato rozhodnutí o výstavb� hutního kombinátu, tehdy stále ješt� jako 

sou�ást Vítkovických železáren. [7] 

31.12.1951 došlo k osamostatn�ní a vznikla Nová Hu� Klementa Gottwalda (NHKG), 

národní podnik. [7] 

V letech 1951 – 1958 se po�ítá první etapa existence podniku. Celý kombinát tvo�ilo p�t 

koksárenských baterií, dv� vysoké pece v�etn� licího stroje, �ty�i siemens-martinské a p�t 

hlubinných pecí, blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a �ást elektrárny v�etn� 

vodohospodá�ství. [7] 

V další etap� v letech 1958 –1961 se rozši�ovaly zejména kapacity pro produkci základních 

surovin jako jsou koks, surové železo a ocel, ale také se stav�ly provozy s následným 

zpracováním t�chto produkt�. V tomto období byla rovn�ž zprovozn�na válcovací tra� 

a linka na výrobu osobních, nákladních a traktorových kol. O �ty�i se navýšil po�et 

koksárenských baterií, p�ibyly dv� vysoké pece a p�t sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla 

postavena nová blokovna, za�ízení na výrobu trubek, kyslíkárna a jiné. V dalších letech 

se pak rozsáhle modernizovaly martinské pece na pece tandemové. [7] 

V roce 1989 došlo ke zm�n� názvu a z NHKG se stala Nová Hu�, státní podnik. S touto 

zm�nou se pojí další významné technologické události, zejména p�echod od odlévání oceli 

do ingot� k plynulému odlévání oceli. Do roku 1999 byla postupn� p�ipojena za�ízení 

pro plynulé odlévání. Tato zm�na p�inesla v�tší výt�žnost oceli a nižší energetickou 

náro�nost. Nemén� významnou událostí byla také výstavba válcovny na výrobu širokého, 
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za tepla válcovaného pásu, která nahradila dv� zastaralé trat� a jejíž komplex je ozna�ován 

pásová minihu�. [7] 

Koncem ledna 2003 vstupuje do spole�nosti Lakshmi Mittal, jehož strategie je založena 

p�edevším na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren. Koupil v rámci 

privatizace Novou Hu� a zhruba v polovin� dubna došlo ke zm�n� názvu na ISPAT Nová 

Hu�, a.s. Ten se pozd�ji op�t zm�nil, tentokrát na Mittal Steel Ostrava, a.s. [7] 

V roce 2006 se stala nejdiskutovan�jším tématem ocelá�ského sv�ta snaha Lakshmiho 

Mittala o p�evzetí sv�tové dvojky Arceloru. Koncem �ervna toho roku oznámila rada 

Arceloru slou�ení s Mittal Steel a vznikl tak sv�tový gigant, v d�sledku �ehož se zm�nil 

i název ostravské spole�nosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava a.s. [7] 

2.2 Vysoké pece – Závod 12 

Závod Vysoké pece disponuje �ty�mi vysokými pecemi. Obvykle je pro napln�ní 

požadavk� odb�ratel� surového železa dostate�ný provoz t�í vysokých pecí s ro�ní 

kapacitou výroby p�es 3 miliony tun surového železa. [17] 

V d�sledku celosv�tové hospodá�ské krize došlo k omezení výroby na dv� pece a dokonce 

se v polovin� roku 2009 uvažovalo p�echodu výroby na jednu jedinou pec. Od tohoto 

se našt�stí upustilo a zdá se, že nejhorší období krize má železárna za sebou. 

T�i �tvrtiny produkce tekutého surového železa jsou spot�ebovány závodem Ocelárna, 

p�ibližn� p�tina výroby je dodávána do akciové spole�nosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL 

a objemov� nejmenší podíl produkce surového železa je p�i p�ebytku kapacity zpev�ován 

na licím stroji, a to v n�kolika sortimentech dle požadavk� zákazník� na chemické složení 

t�chto pevných, p�evážn� slévárenských surových želez. [17] 

Vysokopecní rudná vsázka je ze t�í �tvrtin zajiš�ována spékáním prachových rud 

ve vlastním provoze Aglomerace, zbývající �ást rudné vsázky tvo�í pelety, kusové rudy 

a rovn�ž druhotné suroviny. Vysokopecní koks je dodáván sousedním závodem Koksovna, 

�ást metalurgického koksu a tekutá paliva jsou nakupována z externích zdroj�. Mimo 

výrobu surového železa a aglomerátu, který je pouze pro vlastní spot�ebu, jsou externím 

zákazník�m prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jednak struskové kamenivo 

v n�kolika granulometrických sortách vyráb�ných zejména pro stavební ú�ely a dále 

vysokopecní granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách. [17] 
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Sortiment výroby surového železa i struskových výrobk� spl�uje požadavky �SN ISO 

9001 a je pravideln� od roku 1998 certifikován Technickým a zkušebním ústavem 

stavebním Praha, s.p.. Tento certifika�ní orgán potvrdil shodu systému �ízení jakosti 

pro výrobu a dodávání ocelárenského a slévárenského surového železa a výrobk� 

z vysokopecní strusky s normou �SN EN ISO 9001 : 2001. [17] 

 

Obrázek 1: Vysoké pece – Závod 12 [18] 

 

 
 

2.3 Ocelárna – Závod 13 

Závod Ocelárna je nejv�tším výrobcem oceli v �eské republice. Ocel se vyrábí kyslíkovým 

pochodem ve �ty�ech tandemových pecích s ro�ní produkcí p�es 3mil. tun. Po odpichu 

se ocel dohotovuje na cílové parametry pro lití na pánvových pecích. Dále se tekutá ocel 

odlévá v sekvencích na t�ech za�ízeních ZPO do sochor�, bram �i bramek. [19] 

 

Obrázek 2: Ocelárna – Závod 13 [19] 
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Plynule lité p�edlitky se vyzna�ují oproti ingot�m, které se odlévaly horem do kokil, 

kvalitn�jším povrchem a vnit�ní �istotou, což má za následek vyšší využití kovu 

na válcovn� a rourovn�. 

Veškerý sortiment výroby oceli a kontislitk� spl�uje požadavky EN ISO 9001:2000, závod 

je již dlouhodob� certifikován dle EMS auditorskou spole�ností TÜV NORD podle 

EN ISO 14001. �eský ú�ad bezpe�nosti práce v roce 2003 oprávnil závod Ocelárna 

používat ozna�ení „Bezpe�ný podnik“. [19] 
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3  Výroba surového železa a oceli 

I když se železo v p�írod� vyskytuje pom�rn� hojn�, jen výjime�n� se na zemském povrchu 

vyskytuje v ryzím stavu. B�žn� jsou dvojmocné a trojmocné ionty železa p�ítomné 

v mnoha slou�eninách a to v�etn� hemoglobinu, který p�enáší kyslík v krvi obratlovc� 

v�etn� �lov�ka. Pro výrobu železa jsou ovšem z hlediska hojnosti výskytu, obsahu kovu 

a technologie zpracování vhodné jen n�které minerály (viz tabulka 1). [15] 

 

Tabulka 1: Nejpoužívan�jší rudy železa [15] 

 

minerál krystalochemický vzorec skupina max. obsah 
Fe (%) 

pr�myslový 
význam 

magnetit ����� ���	
 �� ���� 
hematit ����� ���	
 �� ���� 
„limonit“ ��������������� ���	
 ������� ����	�� 
siderit �� �� !"��#��$�
 �% ����	�� 
chamosit ���&'(��)�*����%+)�,���-�. ���/�#��$�
 0��% /$�� 

 Pozn.: limonit není samostatný minerální druh, ale sm�s hydratovaných oxid� železa s p�evahou 
goethitu a lepidokrokitu. Maximální obsahy železa jsou teoretické, v rud� jsou vždy p�ítomny 
i nerudní minerály (tzv. hlušina), které jeho obsah významn� snižují. 

�

Zjednodušen� je možno rozd�lit hutnictví na koksárenství, výrobu železa, oceli, výrobu 

neželezných kov�, tvá�ení kov�, slévárenství pop�ípad� další technologie. Každá 

z uvedených technologií se ješt� vnit�n� d�lí na n�kolik samostatných �ástí. [4] 

Výroba kujného železa se dá rozd�lit na p�ímou a nep�ímou. P�i výrob� p�ímé se jedním 

technologickým procesem získá z rudy kujné železo (ocel). Oproti tomu nep�ímá výroba 

v prvním technologickém procesu vyrobí k�ehký meziprodukt (surové železo), které se dále 

zkuj�uje v následném ocelá�ském procesu. [15] 

K p�ímé výrob� se používají pouze kvalitní rudy s vysokým obsahem železa a malým 

obsahem nežádoucích p�ím�sí. Typické je použití jiných paliv a reduk�ních �inidel než 

koksu. Proto se souhrn t�chto metod obecn� nazývá bezkoksová metalurgie železa. Jako 

paliva slouží lignit, hn�dé uhlí, t�žké ropné oleje, dehty a zemní plyn. Výroba je 

principieln� podobná historické tavb� železných rud d�ev�ným uhlím a výsledný produkt 

se používá p�ímo jako vstupní surovina do ocelá�ských pecí. [15] 
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Nep�ímou výrobou se vyrábí v�tší �ást sou�asné produkce. Chudší rudy, které nelze p�ímo 

ve vysoké peci redukovat (siderit a k�emi�itanové rudy) se musí nejprve upravit pražením 

a dalšími pochody a teprve poté se používají pro samotnou výrobu surového železa. 

Vzhledem k energetické náro�nosti a environmentální zát�ži t�chto proces� 

se od zpracování uhli�itanových a k�emi�itanových rud až na výjimky upouští. [15] 

3.1 Výroba surového železa 

Nejb�žn�jší, a jak už bylo napsáno, nep�ímá výroba surového železa, probíhá ve vysokých 

pecích (viz. obrázek 3). Existuje více konstruk�ních variant pecí, ale vždy to jsou 

kuželovité šachty, do kterých se kontinuáln� naváží vsázka tvo�ená rudou, palivem 

a struskotvornými p�ísadami. Rudy jsou následující minerály: magnetit, hematit, limonit, 

siderit, chamosit nebo hmoty z nich p�ipravené. D�ležité je chemické složení (min. 50 % 

Fe a co nejmén� škodlivých p�ím�sí) a fyzikální vlastnosti (vlhkost, pevnost a p�íznivá 

kusovitost - nejlépe zrna 10 - 25mm). N�které typy rud není možné nebo vhodné používat 

p�ímo a proto se p�edupravují a do vysoké pece jdou ve form� pelet nebo aglomerátu. 

Palivem je hutnický koks, což je hmota s obsahem uhlíku nad 85 % s vysokou výh�evností. 

Koks zárove� slouží jako reduk�ní �inidlo. Mezi nejvýznamn�jší struskotvorné p�ísady 

pat�í vysokoprocentní vápenec (CaCO3), dolomit (CaMg(CO3)2) nebo p�echodný 

dolomitický vápenec. [15] 

Výroba železa ve vysoké peci je následující: koks se nejprve spaluje v proudu p�edeh�átého 

(a n�kdy zvlh�ovaného) vzduchu, který je do pece vhán�n zespodu výfu�nami. Spalováním 

se uvol�uje velké množství tepla p�i vzniku oxid� uhli�itého a uhelnatého. Reduk�ní 

vlastnosti má jen oxid uhelnatý. Oxid uhli�itý se na n�j ovšem op�tovn� transformuje 

p�i reakci s koksem (3. reakce):  

C + O2 →→→→ CO2,  

C + ½ O →→→→ CO,  

C + CO2 →→→→ 2 CO. [15] 

Pomocí gravitace materiál klesá do spodní �ásti pece a tím se dostává do oblasti stále 

vyšších teplot. P�i teplotách nad 570°C se rozkládají i oxidy železa s výjimkou FeO 

podle následujícího schématu:  

Fe2O3 →→→→ Fe3O4 (tj. FeO · Fe2O3) →→→→ FeO →→→→ Fe. [15] 
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Redukce železných rud na surové železo probíhá ve dvou stupních. Prvním je nep�ímá 

redukce oxid� železa oxidem uhelnatým, druhým p�ímá redukce, ke které dochází na styku 

úlomk� koksu a železné rudy:  

3 Fe2O3 + CO →→→→2 Fe3O4 + CO2,  

Fe3O4 + CO →→→→3 FeO + CO2,  

FeO + CO →→→→Fe + CO2. [15] 

Díky své vysoké hustot� klesá vyredukované železo do spodní �ásti pece, kde se v níst�ji 

hromadí. P�i jeho stékání p�es koks dochází k rozpoušt�ní uhlíku a nauhli�ení kovu. Díky 

tomu pak surové železo obsahuje obvykle okolo 3,5 % uhlíku. [15] 

Vápenec, který je p�idáván do vsázky v množství cca 200 až 300kg na 1 tunu vyrobeného 

železa se p�i teplot� nad 800°C rozkládá podle vzorce:  

CaCO3 →→→→ CaO + CO2. [15] 

Oxid vápenatý je mimo�ádn� reaktivní látka, která na sebe váže p�ednostn� k�emík. Ten je 

vždy p�ítomen v železných rudách jako nežádoucí p�ím�s. Vzniká tak struska, sm�s 

s p�evahou k�emi�itan� vápníku, která na sebe dále váže nezredukované oxidy a síru 

ve form� sulfid�. Díky nízké hustot� tvo�í v níst�ji na surovém železe souvislý povlak. 

Krom� vazby ne�istot má struska i ochrannou funkci. Odd�luje vyredukované železo 

od proces� probíhajících ve vyšší �ásti pece a tím ho chrání p�ed op�tovnou oxidací 

kyslíkem nebo rozpoušt�ním dalšího uhlíku z koksu. [15] 

Struska i surové železo vznikají p�i tavb� neustále a proto je nutné je z pece pravideln� 

vypoušt�t. Surové železo se dále zpracovává na ocel nebo litinu. P�epravuje se bu 

v tekutém stavu nebo ve form� odlitk� - tzv. housek. [15] 

Celý proces probíhá pr�b�žn� a odstávky pecí a p�erušení výroby nastávají obvykle jednou 

za 5 až 15 let. Existuje více konstruk�ních variant pecí. Snahou je využít co nejefektivn�ji 

teplo a odpadní plyny - obojím se p�edeh�ívá vzduch vhán�ný do pece i pevná vsázka. 

Pro vylepšení energetické bilance a zvýšení výkonu pece se výfu�nami m�že do níst�je 

p�ivád�t i zemní plyn, ropa nebo její deriváty, uhelný prach nebo kyslík. Základní 

konstrukce vždy využívají jako vyzdívku žáruvzdorný materiál - nej�ast�ji šamot. [15] 
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Obrázek 3: Vysoká pec [16] 

 

 

 

3.2 Výroba oceli 

Surové železo vyrobené ve vysokých pecích má pom�rn� vysoký obsah uhlíku a dalších 

nežádoucích látek - k�emíku, síry, fosforu, kyslíku, dusíku a vodíku. Zejména uhlík 

zp�sobuje, že surové železo je k�ehké a tak se nedá zpracovávat kováním a tažením. Proto 

se tém�� všechno surové železo dále upravuje tak, aby získalo požadované mechanické, 

fyzikální a chemické vlastnosti. Tuto úpravu pomocí zm�ny chemického složení, tvá�ení 

a tepelného zpracování nazýváme výrobou oceli. [15] 

Výroba oceli roztavením surového železa a dalšími procesy se provádí v metalurgických 

za�ízeních n�kolika typ�. Nejstarším z nich jsou konvertory (Thomas�v a Bessemer�v), 

do kterých jako vsázka slouží tekuté surové železo a oxidace je zajišt�na foukáním vzduchu 



Jan Bartusek:Vliv ukládání vysokopecních a ocelárenských kal� na životní prost�edí 

2010 11 

otvory ve dn�. Jejich nevýhodou byla omezená možnost zpracování recyklovaného 

železného odpadu - šrotu. Inovaci p�edstavovaly Siemens-Martinské pece, kde využití 

odpadního tepla k p�edeh�ívání topného plynu a vzduchu umožnilo dosáhnout teplot 

nad 1600 °C. Modern�jší metodou výroby oceli jsou LD konvertory, do kterých je místo 

vzduchu vhán�n kyslík tryskami shora skrz strusku. Na zpracování v�tšího množství 

ocelového šrotu jsou ur�eny obloukové pece, kde jako zdroj tepla slouží elektrický oblouk 

mezi grafitovými elektrodami a vsázkou. Využívají se ale i metody mimopecního 

zpracování oceli v pánvích za atmosférického tlaku nebo �áste�ného vakua. [15] 

ArcelorMittal Ostrava a.s používá k výrob� oceli dvouníst�jové pece, které využívají tepla 

spalin jedné níst�je pro oh�ev vsázky ve vedlejší níst�ji. Bývají ozna�ovány  

jako tandemové pece. 

P�i výrob� oceli existuje n�kolik možností snižování koncentrace nežádoucích látek. První 

z nich je jejich oxidace kyslíkem, který je vhán�n do roztaveného železa - tou je 

odstra�ován zejména uhlík, který p�echází do plynné formy:  

C + ½ O →→→→ CO. [15] 

Další vznikající pevné a kapalné oxidy jiných prvk� se rozpoušt�jí ve strusce. Pro vyvázání 

ur�itých prvk� se používají bu tzv. kyselé strusky na bázi SiO2, nebo tzv. zásadité strusky 

s p�evahou oxidu vápenatého. Protože jsou strusky za vysokých teplot pom�rn� reaktivní, 

musí se jejich složení p�izp�sobit i chemismus žáruvzdorné vyzdívky. Druhou možností 

odstran�ní nežádoucích látek (plyn�) z oceli je snížení jejich parciálního tlaku v atmosfé�e. 

Vodík, dusík a prvky s nízkou teplotou varu se odstra�ují dmýcháním inertních plyn� 

(argon, dusík) nad taveninu nebo tavením v �áste�ném vakuu. Snížení obsahu kyslíku 

na �ádov� desetitisíciny procenta se provádí p�idáním prvk�, jež mají v tavenin� vyšší 

afinitu ke kyslíku než železo. Jako deoxida�ní �inidla se používají hliník, k�emík, mangan. 

Ty na sebe navážou kyslík a pak p�ejdou do strusky. Modern�jší metody deoxidace jsou 

použití prvk� vzácných zemin. Tyto prvky se v tekutém železe intenzivn� slu�ují 

s kyslíkem a tvo�í stabilní oxidy. Další možností je vylou�ení plyn� z taveniny pomocí 

vakua. [15] 

Takto deoxidovaná ocel se dále metalurgicky zpracovává. Vazbou na stabilní sulfidy (Mg, 

Ce, La aj.) nebo p�echodem do strusky se snižuje obsah síry. V pr�b�hu celé tavby zárove� 

probíhá legování oceli. To znamená, že jsou p�idávány prvky, které upravují a zlepšují 

výsledné vlastnosti oceli. Prvky s nižší afinitou ke kyslíku než železo (Ni, Mo, W) 
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se p�idávají už p�ed oxida�ními procesy, a to proto, že nem�že dojít k jejich vyvázání 

a lépe se v tavenin� promísí. Naopak prvky s vyšší afinitou ke kyslíku (Mn, Cr, V, Si, Al, 

Nb a Ti) se p�idávají až v záv�ru tavby nebo po odpichu do pánve, aby jejich ztráty oxidací 

byly co nejmenší. [15] 
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4 Vliv výroby surového železa a oceli na životní prost�edí 

Výroba kov� je charakteristická hlavn� mimo�ádn� velkými p�esuny surovin, produkt� 

a enormní spot�ebou energie. Tyto skute�nosti samy o sob� p�edstavují velké zatížení 

pro životní prost�edí a málokdy se berou v úvahu. [4] 

Energeticky nejnáro�n�jší je výroba surového železa – asi 60 % celkové spot�eby energie. 

Následuje výroba oceli s asi 10 % a zbývajících 30 % si rozd�luje tvá�ení oceli s dalšími 

technologiemi. [2] 

Hutnictví ovliv�uje životní prost�edí hlavn� tvorbou odpadních produkt�. Ty mohou být 

v pevném, tekutém a plynném stavu, p�ípadn� jejich sm�si. Krom� p�ímého a nep�ímého 

zne�iš�ování ovzduší, vod a p�dy ovliv�uje hutnictví okolní prost�edí také hlukem, 

tepelným a sv�telným zá�ením a v posledním období se sledují i radia�ní ú�inky n�kterých 

strusek a dalších materiál�. [2, 4]  

Základním principem sou�asné pr�myslové výroby je tzv. „�istá produkce“, která znamená 

p�ínos v lepším využívání zdroj� p�i ekonomicky efektivn�jším omezování pr�myslového 

zne�iš�ování životního prost�edí. Je to užite�ný postup p�i realizaci základní filozofické 

vize „trvale udržitelného rozvoje“. 

Nutnost ochrany životního prost�edí je faktorem, který v sou�asnosti jednotlivé 

metalurgické technologie nejvíc ovliv�uje, ale i spojuje. Hutní kombináty v hust� 

obydlených oblastech, jakou je i �eská republika se �asto transformují na elektroocelárny, 

tzv. minihut�. [4] 

Z kompletního hutnického cyklu se vy�azuje výroba koksu a surového železa a základní 

kovonosnou surovinou pro výrobu oceli je pak ocelový odpad (šrot) [4]. Ocel se vyrábí 

elektrickým obloukem nebo indukcí, dohotovuje, odlévá a válcuje se.  

Nedostatek a nízká kvalita ocelového odpadu ale brání obecnému rozší�ení této 

technologie. V budoucnosti se o�ekává vývoj nových technologií nebo náhrada ocelového 

odpadu železnou houbou. [4] 

ArcelorMittal Ostrava a.s má také svou minihu�. Nejedná se však o klasickou 

elektroocelárnu. Ocel se zde nevyrábí, ale používá se ocel vyrobená standardním 

procesem – koks – aglomerát – vysoká pec – ocelárna. Dále se oproti elektroocelárn� 
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nevyrábí elektrickým obloukem, ale kyslíkovým procesem. V minihuti se tak pouze 

uskute��uje sekundární metalurgie, odlévání a válcování. 

4.1 Odpady a vedlejší produkty vznikající p�i výrob� surového železa 

Vysokopecní technologie využívá nejen jakostní rudu, ale také celou �adu odpad� 

obsahujících železo. Jako druhotná surovina se p�i výrob� železa využívají r�zné druhy 

odprašk�, kal�, strusek a okují z hutního provozu nebo strojírenství. Doprovodné prvky 

se pak rozd�lí mezi fázi horké taveniny kovu a strusku. Ty, které p�echázejí do horké 

taveniny kovu jsou fosfor, síra, mangan a k�emík. Naopak titan, hliník, vápník, ho��ík, ale 

také významná �ást k�emíku a síry p�echázejí do strusky jako oxidy nebo metaloidy. Je 

také možné, že r�zné prvky t�kají a ukládají se na r�zných �ástech vysoké pece . To je 

p�ípad zejména zinku a olova, které se vnášejí do pece prost�ednictvím rud a vedlejších 

recyklovaných produkt�. Z tohoto d�vodu se recyklované materiály s vysokým obsahem 

olova a zinku obvykle vy�azují, nebo se p�ijímají pouze v omezeném množství. 

Odstra�ování zinku a olova se provádí tak, že se teplota ve st�edu pece udržuje nad 400°C. 

Zinek se potom odstraní s kychtovým plynem jako jemné �áste�ky ZnO, které se potom 

tém�� úpln� zachytí p�i úprav� vysokopecního plynu. [2, 5] 

Ve vysokopecním procesu vzniká zna�né množství vedlejších produkt�. Tradi�n� 

se za nejd�ležit�jší z nich považuje vysokopecní struska. V sou�asnosti se celý výskyt 

vysokopecní strusky zpracovává, takže se nejedná o odpad. V d�sledku zvýšení bohatosti 

vysokopecní vsázky v posledních letech poklesl m�rný výskyt strusky z 600 kg.t-1 na asi 

430 kg na tunu vyrobeného železa.[4]  

Tekutá vysokopecní struska o teplot� cca 1450°C se granuluje v�tšinou mokrým zp�sobem, 

a to tak, že se horká struska lije do vody a prudkým ochlazením dochází k granulaci. 

Zne�išt�ná voda obsahuje nerozpustné látky, které je také t�eba odstranit. P�i této granulaci 

dochází ke zna�ným ztrátám vody. Odpa�ením, rozst�ikem a p�echodem do granulátu 

dosahují až 1m3 na 1 tunu strusky. [2, 4] 

Struska, vznikající v množství 200 až 600kg na 1 tunu surového železa, má �adu využití 

ve stavebním pr�myslu, což je z environmentálního hlediska velice d�ležité. Granulovaná 

struska se využívá p�i výrob� cementu, struskový št�rk jako drcené kamenivo. Zp�n�ná 

struska a hutní pemza slouží k výrob� leh�ených stavebních díl� a je možné vyráb�t 

i strusková vlákna. [15] 
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Dalším významným produktem výroby železa je vysokopecní plyn. Obvykle obsahuje 

okolo 50-60 obj. % N2, 10-18 obj. % CO2, 22-30 obj. % CO, 1-8 obj. % H2 

a pod 1 obj. % CH4. Je toxický a výbušný a má relativn� malou výh�evnost. Vzniká 

ho však velké množství - 1500-2400m3 na 1 tunu surového železa. Po odprašn�ní 

a obohacení slouží pro p�edeh�ívání vzduchu vhán�ného do vysokých pecí nebo pro výrobu 

tepla.[15] 

Aby mohlo dojít k energetickému využití tohoto plynu, musí se smísit s plynem 

koksárenským, pop�ípad� jiným (nap�. zemním plynem). Sm�sný plyn se používá z d�vodu 

nízké výh�evnosti kychtového plynu. V tabulce 2 je uvedena výh�evnost jednotlivých paliv. 

Sm�sný plyn má výh�evnost p�ibližn� 9 MJ/m3.Tímto plynem jsou vytáp�ny prakticky 

všechny provozy huti, je použit ve všech oh�ívacích pecích na válcovn�, využívá se rovn�ž 

jako topný plyn na koksovn� a tak se jeho využití neomezuje pouze na teplárnu a vysoké 

pece. 

 

Tabulka 2: Tabulka výh	evnosti paliv – pr�m�rné hodnoty v roce 2009 

 

Palivo Výh�evnost [MJ/m3](kg) 
Koksárenský plyn 17,5000 
Vysokopecní plyn 3,2203 
Degaza�ní plyn 22,6170 
Zemní plyn 35,7000 
Uhlí 26,1220 

Zdroj: Interní informace ArceklorMittal Ostrava a.s 

 

Aby se dosáhlo požadovaného obsahu tuhých �ástic používají se k �išt�ní vysokopecního 

plynu hrubé, polojemné nebo elektrostatické odlu�ova�e prachu. 

Hrubými odlu�ova�i prachu jsou prašníky (viz obrázek 4) a cyklóny, které jsou suchými 

odlu�ova�i a nepot�ebují vodu. Prašník se vyzna�uje ú�inností kolem  

70 % a malou ztrátou tlaku plynu. Cyklóny využívají odst�edivé síly a zachycují jemný 

prach s ú�inností až 80 %. Prašníky a cyklóny jsou vyzd�ny šamotem nebo žáruvzdorným 

materiálem. 
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Obrázek 4: Prašník [14] 

 

 
 

Mezi polojemné odlu�ova�e prachu pat�í skrubry a Venturiho pra�ky. Skrubry jsou ocelové 

nádoby válcového tvaru o pr�m�ru 4-6m a výšce až 35m. V horní �ásti jsou v n�kolika 

patrech rozmíst�ny vodní trysky (vytvo�í tak hustou vodní clonu). Spodní �ást p�sobí 

jako prašník se zesíleným ú�inkem vody (smá�í v�tší �ástice a odvádí je v podob� kalu). 

Nepohlcené nejmenší �ástice jsou odnášeny plynovým proudem do jemného stupn� �išt�ní. 

Skrubry se d�lí na nízkotlaké a vysokotlaké. Nízkotlaké jsou opat�eny m�ížovou výplní 
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z d�ev�ných desek, �ímž se zlepšuje styk plynu s rozprašovanou vodou. Mají také nižší 

spot�ebu vody. Oproti tomu vysokotlaké skrubry jsou bez výpln�, mají menší tlakovou 

ztrátu a kone�ný obsah prachu v plynu mají menší. Skrubry mají ú�innost až 96 %. 

Venturiho pra�ky zp�sobují velkou ztrátu tlaku plynu, a proto jsou vhodné pro vysoké pece 

pracující se zvýšeným tlakem. Pracují na principu zrychlení prachu a plynu. V zúženém 

míst�, kde plyn i prach dosahují nejv�tší rychlosti, naráží na proud vody. Tím dochází 

k turbulenci a srážení zvlh�eného tlaku. Ve Venturiho pra�kách se spot�ebuje 5 až 6m3 

vody na 1000m3 plynu a mají ú�innost až 99 %. Použitá voda se musí upravovat 

v usazovacích nádržích, �áste�n� i chemicky.  

Pro �išt�ní VP plynu se m�že používat vícestup�ový systém �išt�ní i z jiných filtr�. M�že 

obsahovat následující typy odlu�ova��, které však už spole�ností ArcelorMittal Ostrava a.s. 

narozdíl od hrubých a polojemných odlu�ova�� používané nejsou. 

Prvním z nich jsou elektrostatické odlu�ova�e, které se mohou spojovat se skrubry. Mají 

vynikající hospodárnost a vysokou ú�innost. Lze je používat i p�i zvýšeném tlaku plynu. 

Prach se zachytává tzv. suchým nebo mokrým zp�sobem. 

Suchý zp�sob zachycování prachu se provádí chlazením plyn� pomocí vodních sprch. 

Zm�nou sm�ru a rychlosti proudu plynu jsou velké �ástice zachycovány v jímce, kde 

se odd�lují od vody. Ochlazené plyny postupují malou rychlostí elektrostatickým polem 

s vysokým nap�tím, kde vlivem ionizace jsou �ástice prachu p�itahovány a zachycovány 

elektrodami. Prach se z elektrod periodicky odstra�uje oklepáváním a padá do násypek. 

Odtud se odstra�uje šnekovými dopravníky. Nevýhodou je nebezpe�í vznícení a výbuch 

vyvíjejícího se CO. 

V p�ípad� mokrého zp�sobu se odlou�ený prach na elektrodách periodicky splachuje vodou 

v podob� kalu. 

Dalším typem odlu�ova�� jsou tkaninové filtry, které mají ú�innost až 99% a jsou v�bec 

nejú�inn�jším typem ze všech odlu�ova��. Fungují tak, že se polo�istý plyn tla�í pomocí 

ventilátoru do vak� z plynopropustného tkaniva (zespodu nahoru). Zachycený prach 

se periodicky vyt�epává mechanicky a �istý plyn se periodicky propouští opa�ným sm�rem. 

Nevýhodou je vysoká tlaková ztráta, krátká životnost  a v neposlední �ad� pro provoz 

nebezpe�ná olejová mlha obsažená v �istém plynu. 
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�išt�ní vysokopecního plynu v hutní spole�nosti ArcelorMittal Ostrava a.s je znázorn�no 

na obrázku 6. Používá se kombinace hrubého a polojemného odlu�ova�e. 

Prvním stupn�m �išt�ní je prašník. Zde dojde k odlou�ení nejhrubších prachových podíl� 

z vysokopecního plynu. Materiál zachycený v tomto prvním stupni �išt�ní se vrací zp�t 

do procesu a je zpracováván jako sou�ást aglomera�ní vsázky pro výrobu aglorudy. 

Druhým stupn�m �išt�ní je skrubr, zde dochází k dalšímu odlou�ení prachových �ástic 

z vysokopecního plynu, zárove� zde díky výparnému teplu vody dochází k prvotnímu 

ochlazení vysokopecního plynu. 

Posledním stupn�m �išt�ní je soustava Venturiho trubic, kde dojde k finálnímu do�išt�ní 

vysokopecního plynu a jeho kone�nému zchlazení. 

Takto vy�išt�ný vysokopecní plyn pak je dále využíván v rámci spole�nosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s jako palivo, a to po smíchání s definovaným množstvím koksárenského plynu. 

Materiál (prach) odlou�ený na skrubrech a Venturiho trubicích následn� putuje 

do Dorrových usazovacích nádrží, kde dochází k jeho zahušt�ní p�ed jeho dalším 

zpracováním. 

Po zahušt�ní kalu v usazovací nádrži je materiál od�erpán do homogeniza�ní nádrže. Odtud 

se pak dostává na rozdružovací hydrocyklon (obrázek 5). V tomto hydrocyklonu je materiál 

rozd�len na dv� frakce: 

1. Frakce s vysokým obsahem zinku, která je následn� odvodn�ná na odst�edivkách 

a po odvodn�ní je p�edána oprávn�né externí firm� k dalšímu využití 

jako nebezpe�ný odpad: 

 

 Kategorie odpadu vysokopecního kalu: N 

 Katalogové �íslo: 100213 

 Místo vzniku odpadu: plyno�istírny vysoké pece 

 Zpracování: víceú�elová ekologická plocha →→→→     homogeniza�ní skládka 

 Chemické složení: Fe, SiO2, AL2O3, K2O, Na2O, TiO2, CaO, MgO, C,  

  Cu, Cr, Ni, P, Zn, Pb, Cd, V, As, Sn, HGMGK, LRT 

 

2. Frakce s nízkým obsahem zinku je vrácena zp�t do procesu jako sou�ást 

aglomera�ní vsázky. 
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Obrázek 5: Hydrocyklon [8] 

 

Produktem �išt�ní vysokopecního plynu jsou tedy krom� vy�išt�ného plynu vysokopecní 

výhoz a vysokopecní kal. 

Vysokopecní výhoz je produktem hrubého �išt�ní plynu v prašníku, kde se zachytí až 70 % 

prachových �ástic. Jedná se o suchý prachový odpad s pom�rn� vysokým obsahem uhlíku 

a nízkým obsahem škodlivin (Fe, CaO, MgO, Pb, Zn, Cd). Veškerý výskyt vysokopecního 

výhozu se bez problém� zpracovává na aglomeraci.[4] 

Vysokopecní výhoz je n�kdy nazýván odpadem. O odpad se ale nejedná, protože se tento 

materiál m�že dále využívat p�i výrob�. V takovém p�ípad� se jedná o tzv. uzav�ený 

cyklus. 

Vysokopecní kal je produktem polojemného a jemného �išt�ní vysokopecního plynu. 

Obsahuje vyšší množství škodlivin, hlavn� zinku, olova, kadmia a alkálií. Z tohoto d�vodu 

se vysokopecní kal recykluje pouze �áste�n�. [1, 2, 4] 

To znamená, že ne všechen vysokopecní kal je odpadem. Jak už bylo napsáno, �ást 

bez t�žkých kov� je op�t zpracována jako sou�ást aglomera�ní vsázky a nejde tak 

o odpad. Odpadem je jen �ást s vyšším obsahem t�žkých kov�, která je následn� 

odvodn�na na odst�edivce a p�edána k dalšímu využití. 

Externí firma tento nebezpe�ný odpad používá jako sou�ást rekultiva�ní sm�si, kde 

nahrazuje výrobek Fe korekce. Sm�s je použita na rekultivaci odkališt� o níž se píše 

v následujících kapitolách. Výroba rekultiva�ní sm�si by m�la pokra�ovat až do roku 2020, 

kdy by m�la být zrekultivována všechna odkališt� spole�nosti. 
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Snahou �išt�ní je tedy minimalizovat obsah prachu ve vysokopecním plynu. Dále je 

pak z�etelná snaha o maximální využití vedlejších produkt� výroby a minimalizaci 

množství vznikajícího odpadu. Tzn. navrátit p�es aglomeraci do vysokých pecí co nejv�tší 

množství materiálu.  

�išt�ní vysokopecního plynu je nedílnou sou�ástí výroby surového železa a výpadek 

jakékoliv �ásti procesu, a� už je to nap�. nefungující odst�edivka nebo nedostatek 

kontejner� m�že vést k zastavení výroby. 
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Obrázek 6: �išt�ní vysokopecního plynu 
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P�i výrob� surového železa vznikají také odpadní vody a tuhé prachové �ástice. Odpadní 

vody ve výrob� surového železa vznikají p�i granulaci strusky, p�i chlazení pece a jak už 

bylo napsáno výše, p�i �išt�ní vysokopecního plynu. Na chlazení pece o užite�ném objemu 

2400m3 se spot�ebuje až 3000m3 vody za hodinu. Používá se ob�hové uzav�ené chlazení 

v kombinaci s odparným chlazením. Oh�átá voda se chladí v chladících v�žích, filtruje 

a znovu používá. Odparné chlazení podstatn� snižuje spot�ebu vody, ale zase vyžaduje 

chemickou úpravu vody. Kvalita ob�hové chladící vody se pak udržuje odluhem, odkalem 

a p�ídavnou vodou. [4] 

K �išt�ní odpadních vod z �istíren vysokopecního plynu se nej�ast�ji používají usazovací 

nádrže. Vy�išt�ná voda p�epadá do kruhového žlabu a je odvád�na potrubím k �erpací 

stanici. Kal usazený na dn� nádrže je pak �erpán potrubím do kalové �erpací stanice. 

Vznikem tuhých prachových �ástic zne�iš�uje životní prost�edí vysokopecní provoz 

mnohem mén� než p�íprava vysokopecní vsázky. Vysoké pece i oh�íva�e v�tru jsou 

konstruované jako uzav�ené tlakové nádoby, proto je množství emisí omezené. 

Tuhé prachové �ástice vznikají hlavn� p�i manipulaci se vsázkovým materiálem 

(p�i doprav�, skladování, t�íd�ní nebo i dávkování surovin). Tyto prostory pak musí být 

odprašovány mechanickými nebo elektrostatickými odlu�ova�i. Dalším zdrojem 

prachových a plynných emisí je sazebna, která obsahuje prostor, st�ídav� spojený 

s atmosférou a pecním prostorem. U starších pecí se objem tohoto prostoru napln�ný 

zne�išt�ným vysokopecním plynem odpoušt�l do vzduchu. U moderních pecí se plyn 

p�e�erpává do plynového �ádu. Nepravidelným, ale nemén� významným, zdrojem emisí 

vysokopecního plynu je odfuk, který se provádí p�i poruchách, opravách a odstávkách 

vysoké pece. Další a z�ejm� poslední možností úniku vysokopecního plynu v sazebn� jsou 

net�snosti sazebního za�ízení. Produkce vysokopecního plynu m�že dosahovat až 2400m3 

na tunu vyrobeného surového železa a obsah prachu p�i výstupu z pece je až 30g na 1m3 

plynu. Protože vysokopecní plyn obsahuje více než 20 % CO, musí být ventily pro odfuk 

opat�ené spalovacím za�ízením. [4] 

Tuhé a plynné emise dále vznikají v odlévárn�, kde p�i vypoušt�ní surového železa 

a strusky vznikají nad žlaby tepelné vzduchové proudy. Moderní vysoké pece mají žlaby 

zakryté s odsáváním plyn� a následným odlu�ováním prachu. [4] 

Moderní trendy ve výrob� surového železa spo�ívají ve snižování celkové energetické 

náro�nosti procesu. Dále pak v náhrad� koksu jinými palivy. M�že být �áste�n� nahrazen 
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dmýcháním prachového uhlí do výfu�en vysoké pece, které m�že nahradit až 200kg koksu 

na 1 tunu surového železa. [4] 

4.2 Odpady a vedlejší produkty vznikající p�i výrob� oceli 

Jelikož p�i výrob� oceli tvo�í významnou �ást vsázky ocelový šrot, který je zne�išt�n 

neželeznými kovy, plasty a dalšími látkami, projeví se to i ve složení emisí 

a produkovaných odpad�. V sou�asnosti se ocel vyrábí v tandemových pecích, elektrických 

pecích nebo konvertorech. [2] 

Dvouníst�jové pece, které využívají tepla spalin jedné níst�je pro oh�ev vsázky ve vedlejší 

níst�ji se nazývají tandemové pece. V pr�b�hu tavby v tandemových pecích se výrazn� 

m�ní množství tuhých emisí a to tak, že toto množství z po�áte�ních 30 až 50g.m-3 klesá 

na konci tavby na 5 až 10g.m-3. [4] 

Spaliny rozd�lujeme na primární (spaliny z pecí) a sekundární (spaliny z haly). Plynné 

emise z pecí se zachytávají pomocí skrubr� a Venturiho trubic. Spaliny z haly se pak �istí 

mokrými elektrostatickými odlu�ova�i. 

Plynné emise SO2 bývají kolem 1,5g.t-1 oceli, u NOx v rozmezí 0,06 až 0,5g.m-3 spalin. [4] 

Jak už bylo napsáno v p�edchozí kapitole, spole�nost ArcelorMittal Ostrava a.s používá 

k výrob� oceli práv� dvouníst�jové pece. 

Ocelárenské kaly vznikají p�i mokrém �išt�ní spalin, mají vysoký obsah zinku, olova 

a jiných škodlivých látek, což znemož�uje jejich recyklaci. Jen výjime�n� se m�že �ást 

hrubých kal� použít p�i výrob� železa. �ást ocelárenských kal� se využívá ve stavebnictví, 

nap�íklad p�i výrob� betonu, cementu apod. [4] 

�išt�ní spalin je znázorn�no na obrázku 7. Primární spaliny se po ochlazení a pr�chodem 

p�es odlu�ova�e (skrubry a Venturiho trubice) usazují v  Dorrových usazovacích nádržích. 

Sekundární spaliny z haly se do dorrových usazovacích nádrží dostávají p�es mokrý 

elektrofiltr. 

V Dorrech dochází k zahušt�ní kalu p�ed jeho dalším zpracováním. Odtud je kal p�epraven 

do zahuš�ovací nádrže, odvodn�n v odst�edivkách a kon�í stejn� jako vysokopecní kaly 

v bikranových kontejnerech. Avšak ne jako nebezpe�ný odpad, ale jako výrobek 

Fe korekce, který je certifikován (p�íloha 8), a na jehož výrobu existuje vnitropodniková 

norma (p�íloha 7). 
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Výrobek Fe korekce je odvážen externí firmou a je používán jako sou�ást rekultiva�ního 

materiálu. 

P�i výrob� oceli vznikají odpadní vody p�i chlazení krystalizátoru plynulého odlévání oceli 

a p�i mokrém �išt�ní plynu. P�i n�m je voda zne�išt�na nerozpušt�nými a rozpušt�nými 

látkami. Zne�išt�ná voda se nejprve �istí v kruhových usazovacích nádržích, chladí 

se v chladících v�žích a po té se znovu využívá. [4] 

Ke zvyšování ú�innosti usazovacích nádrží jsou využívány chemické zp�soby koagulace, 

zejména magnetické koagulace. Princip spo�ívá ve zmagnetizování �ástic pr�chodem 

magnetickým polem nebo elektrickým proudem. Zmagnetizované jemné �ástice se shlukují 

do v�tších �ástic s vyšší schopností sedimentace. Výhodou jsou nízké náklady a nižší 

požadavek na p�ípravnou vodu, protože p�íliš nestoupá obsah rozpušt�ných látek. 

Vedlejší produkty vznikající p�i výrob� oceli jsou tvo�eny ocelárenskou struskou 

a odprašky z �išt�ní plynu. Ocelárenská struska je oby�ejn� zásaditá a obsahuje více 

než 20 % Fe, kolem 6 % Mn a 1 % P. Nachází využití jako náhradní surovina p�i výrob� 

surového železa. Avšak toto využití omezuje obsah fosforu a n�kdy i chrómu. Vysoký 

obsah ho��íku a vápníku umož�uje využít jemn� mletou ocelárenskou strusku 

i jako hnojivo pro úpravu kyselé p�dy. [4] 

V zimních m�sících pak nalézá ocelárenská struska další využití, a to jako posypový 

materiál na komunikacích. 

Dalším typem ocelárenské pece jsou kyslíkové konvertory. Plynné emise opoušt�jící 

konvertor se pohybují v rozsahu 70 až 90m3.t-1 oceli. Protože plyn obsahuje velké množství 

CO a má vysokou teplotu, dospaluje se v energetickém za�ízení. Odstra�uje se tak CO 

a snižují se i ostatní emise. [4] 

Tuhé emise se snižují dospalováním z p�vodních 200 až 400g.m-3 na 15 až 40g.m-3. Plyn se 

po dospalování �istí elektrostaticky a mokrou cestou ve dvou stupních. [2] 

Plynné emise jsou tvo�eny SO2 a NOx. Obsah SO2 závisí na obsahu síry v surovém železe 

a bývá 20 až 100mg.m-3. Oproti tomu oxidy dusíku vznikají prakticky až p�i dospalování 

a jejich hodnoty se pohybují v rozmezí 100 až 300mg.m-3. [4] 

Elektrické obloukové pece jsou posledním typem, jež se používá k výrob� oceli. 

K odsávání spalin z elektrických obloukových pecí se používají odsávací zákryty na víku 

pece a nad sázecím otvorem. Dále se m�že používat odsávání �tvrtým otvorem v klenb� 
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pece nebo zakrytování celé pece odsáváným a hlukov� izolovaným plášt�m. V peci 

se udržuje podtlak, �ímž dochází k odsávání spalin a snížením obsahu ho�lavých plyn� 

klesá možnost exploze v odsávacích potrubích. Dále také nedochází k únik�m spalin 

do pracovního prost�edí net�snostmi kolem elektrod a dví�ek.  

Množství vznikajících plyn� je cca 80 až 200m3.t-1. Plyn se �istí ve Venturiho pra�kách 

nebo ve tkaninových filtrech. Pro dokonalé zachycení emisí se instalují odsávací 

a odlu�ovací za�ízení až s dvacetinásobn� vyšším výkonem než je teoretické množství 

spalin. Emisní faktor je 0,01 až 0,06kg.t-1 oceli. Plyn se m�že dospalovat. Pak neobsahuje 

CO a obsahuje jen minimum SO2 a okolo 400mg.m-3 NOx. [2, 4] 

Dospalování však není jediný zp�sob jak nakládat s tímto plynem. Vzniklý plyn zbavený 

prachu se m�že energeticky využít, protože má obdobnou výh�evnost jako sm�sný 

plyn.Ten je ve spole�nosti ArcelorMittal Ostrava a.s energeticky využíván – jsou jím 

vytáp�ny prakticky všechny provozy huti, je použit ve všech oh�ívacích pecích 

na válcovn�, využívá se rovn�ž jako topný plyn na koksovn� a má mnoho dalších využití 

jak už bylo napsáno v kapitole 4.1. 
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Obrázek 7: �išt�ní ocelárenského plynu 
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5 Charakteristika odkališt� Bartovice 

Odkališt� ocelárenských a vysokopecních kal� jsou situována východn� od areálu 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Jedná se o komplex 7 samostatných úložiš� rozd�lených 

sypanými hrázemi v katastru obce Bartovice za �ekou Lu�inou na jejím pravém b�ehu. 

Mapu znázor�ující rozd�lení nádrží naleznete v p�íloze �. 3. 

P�vodn� sloužila tato lokalita jako úložišt� sulfitových odpad� Vratimovských papíren. 

Zahájením p�estavby elektrárny na teplárnu, bylo rozhodnuto �ešit odvád�ní popílku 

hydraulicky do této usazovací nádrže. V roce 1965 tak bylo toto úložišt� p�ebudováno 

na úložišt� elektrárenského popílku. Úložišt� bylo projektováno jako havarijní �ešení 

deponování popílku na kapacitu 5-tiletého provozu a to havarijn�, nárazov� tak, aby mohlo 

být využíváno nejmén� 15 let, s umožn�ním zvedání hrází a roz�len�ní na jednotlivé 

oddíly. Jedná se o dnešní nádrže 1, 2 a 3. Tyto nádrže byly v roce 1989 rekonstruovány 

v rámci stavby Odprášení kotl� �. 7 – 10 p�i níž byly vybudovány a navýšeny d�lící hráze. 

V rámci stejné stavby bylo také vybudováno úložišt� vysokopecních kal� (nádrž 4). 

Úložišt� ocelárenských kal� bylo vybudováno odd�lením z úložišt� popílku v roce 1973 

na kapacitu 83 tis. m3 kal�. Tato kapacita byla rozší�ena v roce 1986 o dalších úložišt� 

s kapacitou 200 tis. m3 kal�. Dnes nádrže 6 a 7 mají celkovou kapacitu skoro 600 tis. m3. 

Nádrž �. 5 pak byla budována jako havarijní, rezervní objekt. 

Ukládání vysokopecního a ocelárenského kalu bylo ukon�eno v roce 1999. Do roku 2004 

kdy byla zahájena rekultivace se pracovalo na plánech, projektové dokumentaci a 

celkovém �ešení rekultivace. Ta by m�la být ukon�ená v roce 2011 a zakon�ena 

biologickou rekultivací. 

5.1 Zhodnocení odkališt� 

Odkališt� jsou vybudována jako nadúrov�ová s postupn� zvyšovanými obvodovými 

hrázemi o celkové výšce 14m. Celková kapacita odkališt� je asi 1 000 000m3 

a v sou�asnosti je zapln�no zhruba 60 %. Ocelárenské a vysokopecní kaly se ukládaly 

do nádrží 4, 6 a 7. Do nádrží 1, 2 a 3 se ukládal elektrárenský popílek, nádrž 5 pak z�stala 

prázdná. [20] 
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Tabulka 3: Napln�ní nádrží [20] 

 

Nádrž Obsah Kapacita (m3) Napln�ní (m3) 

4 Vysokopecní kal 425 000 165 000 

5 Prázdná 45 000 0 

6 Ocelárenský kal 240 000 205 000 

7 Ocelárenský kal 350 000 230 000 
 

5.2 Charakteristika deponovaných odpad� 

Na odkališt� byly deponovány vysokopecní a ocelárenské kaly, vznikající p�í výrob� 

surového železa a oceli. Materiál byl podle katalogu odpad� z roku 1992 kategorizován 

jako Kal z �išt�ní kychtových plyn� ( kód 31 619 ). Podle sou�asn� platného katalogu 

odpad� z roku 2001 (vyhláška MŽP � 381/2001 Sb.) jsou odpady za�azeny jako Kaly 

a filtra�ní kolá�e z �išt�ní plynu obsahující nebezpe�né látky – kód 10 02 13. [22] 

5.3 Provedené pr�zkumy 

Pro rekultivaci byl krom� geodetického zam��ení stávajícího stavu (polohopis a výškopis) 

proveden inženýrsko-geologický pr�zkum: 

1) Inženýrská geologie – Ing. Kokotková 02/2003 (prokázání zvodn�ných kal�), 

2) Monitoring 09/2002 – GHE a.s. Brendlova 6, Ostrava, 

3) Inženýrsko-geologický pr�zkum v rámci posouzení objekt� – Hydroprojekt 

Brno a.s. 09-2002. [22] 

5.4 Geologická bariéra a t�sn�ní 

Podle pr�zkumných prací je území odkališt� budováno komplexem fluviálních kvartérních 

sediment� o mocnosti 3 až 5m, uložených na p�edkvartérním podloží. Tento pokryv 

z jílovitých, prachovitých a pís�itých hlín se sou�initelem 4.10-8 až 3.10-11 m/s zastává 

funkci polarizátoru, pod nímž se nachází vrstva fluviálních zvodn�lých št�rk� o mocnosti 

0,9 až 2,6m, p�ípadn� zvodn�lých písk� o mocnosti 0,1 až 2,8m. P�edkvartérní podloží 

tvo�í vápnité jíly. Generální proud�ní podzemní vody probíhá západním sm�rem k �ece 

Lu�in�. Podzemní voda m�lkého obzoru je dotována p�edevším atmosférickými srážkami, 
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ale na dotaci se podílejí i p�ítoky okrajových svah�. Odvodn�ní úložišt� je zabezpe�eno 

kombinací vertikálního a horizontálního št�rkopískového drénu. Odsazená voda 

z drenážního systému a z kolektoru je gravita�n� odvád�na potrubím DN 600 do �erpací 

stanice vratné vody. [20] 

5.5 Geomechanické vlastnosti ocelárenských a vysokopecních kal� 

Vysokopecní kaly, deponované na úložišti v Bartovicích, mají obdobné vlastnosti jako kaly 

ocelárenské, jejichž laboratorní zkoušky byly provedeny. Pro zjišt�ní základních 

geomechanických vlastností ocelárenských kal� byly odebrány dva vzorky, zkoušky 

provedl Ústav geotechniky stavební fakulty VUT Brno. Výsledky laboratorních zkoušek 

jsou uvedeny v následující tabulce. [20] 

Tabulka 4: Geochemické vlastnosti ocelárenských kal� [20] 

 

Sonda Jednotka Vzorek 1 Vzorek 2
P�irozená vlhkost % 27,90 52,20
Objemová hmotnost kg/m3 2353,00 2053,00
Hustota pevných �ástic kg/m3 4277,00 4524,00
Mez tekutosti % 34,60 44,50
Mez plasticity % 22,70 23,30
�íslo plasticity 11,90 21,20
Stupe� nasycení % 90,00 100,00
Pórovitost % 57,00
Filtra�ní sou�initel m/s 5,185.10-9 4,231.10-9
Zat�íd�ní dle �SN 73 1001 F6=CL F6=CL
Pojmenování zeminy dle �SN 73 1001 Jíl s nízkou plasticitou Jíl se st�ední plasticitou
Modul p�etvárnosti Eoed [MPa] pro nap�tí 0,00-0,02 3,20 0,70
Modul p�etvárnosti Eoed [MPa] pro nap�tí 0,02-0,05 3,20 1,70
Modul p�etvárnosti Eoed [MPa] pro nap�tí 0,05-0,1 4,60 1,30
Modul p�etvárnosti Eoed [MPa] pro nap�tí 0,1-0,2 7,30 1,90  

 

5.6 Monitoring 

Monitorovací sí� vrt� byla vybudována v rámci výše uvedených pr�zkum�. V celé lokalit� 

odkališt� Bartovice bylo realizováno sedm trvale pozorovacích vrt� za ú�elem získání 

informací o geologické stavb� území a k odb�ru vzork� podzemní vody. Vzorkování bylo 

dále provád�no i na d�ív�jších vrtech PV-2 a od roku 1995 i na P-4. [22] 
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P�ítokový profil monitorují vrty nad úložišt�m – PV-11, PV-12 a PV-13, odtokový profil 

pak vrty P-2, P-4, PV-15, PV-16, PV-17 a PV-18. [20] 

Výsledky monitoringu se ro�n� p�edávají na odbor OVaP na Magistrát M�sta Ostravy. 

Dle charakteru deponovaného odpadu je doporu�eno pokra�ovat v monitoringu ješt� 50 let 

po ukon�ení provozu odkališ�. [20] 

5.7 Právní stav  

Odkališt� leží v oblasti, která je vy�len�na v územním plánu m�sta Ostravy jako pozemek 

pro lehký pr�mysl (nádrže 4,6 a 7) a lesní pozemek (nádrž 5). Odkališt� je z 85 % 

na pozemcích spole�nosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Všechny pozemky jsou v katastru 

nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pouze nádrž �.5 je na parcelách � 1237 a 1238, 

které jsou majetkem Les� �R, s.p.. Tyto parcely jsou vedeny jako lesní pozemek a pro ú�el 

rekultivace budou do�asn� vy�aty. Po zapln�ní nádrže �.5 budou ozelen�ny a p�edány 

majiteli. V prostoru nádrže �.7 se nacházejí �áste�n� rovn�ž parcely Les� �R s.p. (1243, 

1246, 1251, 1255, 1261). Tyto pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní 

plocha anebo jako lesní pozemek. [20,22] 
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6 Stavebn� technické �ešení rekultivace 

Dokon�ení stavby p�edpokládá dopln�ní vybudovaných nádrží vhodným materiálem 

a dojde k uzav�ení dle podmínek �SN 83 8035 – Skládkování odpad� – Uzavírání 

a rekultivace skládek. [20] 

Stavební práce spo�ívají v návozu vhodného materiálu automobilovou dopravou. 

Podle p�edpokladu investora (ArcelorMittal Ostrava a.s.) se zapl�ování provádí výrobkem 

nové technologické linky v areálu odkališt�. Linka zpracovává druhotné výrobky hut� 

a vyrábí rekultiva�ní sm�s. [20] 

6.1 Vlastnosti rekultiva�ní sm�si 

K výrob� rekultiva�ní sm�si se využívá Fe korekce, která je nositelem pozitivních 

geomechanických vlastností jako jsou pevnost ve smyku a infiltra�ní vlastnosti. Stav 

polutant� a dalších vlastností této druhotné suroviny je p�sobením technologie výroby 

rekultiva�ní sm�si trvale stabilizován. Kvalitativní požadavky na Fe korekci rekultiva�ní 

sm�si jsou sou�ástí podnikové normy a certifikátu ArcelorMittalOstrava a.s. – viz 

P�íloha 7. [13] 

Další surovinou je popílkové pojivo rekultiva�ní sm�si, které má vlastnost hydraulického 

pojiva dnes b�žn� využívaného ve stavebnictví. Ostatní použitá aditiva – cement a vzdušné 

vápno jsou klasickými stavebními surovinami. [13] 

Rekultiva�ní sm�si podléhají know how firmy Ecocoal, s.r.o. a Gemec – Union, a.s, ale 

m�ly by mít tyto charakteristické vlastnosti: [23] 

 

Sm�s s kritérii pro nepropustnost, která slouží jako t�snící vrstva: [23] 

Koeficient filtrace    k=3,0.10-9 m.s-1 

Objemová hmotnost    γ=2190 kg.m-3 

Sypná hmotnost    γs=1010 kg.m-3 

Obj.hmot.po Proctorov� zk.zhutnitelnosti γp=1580 kg.m-3 (p�i vlhkosti 24 %) 

Efektivní úhel vnit�ního t�ení   φef=28,1 ° 

Efektivní koheze    cef=12 kPa 
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Sm�s pro st�ední výpl�ový materiál: [23] 

Koeficient filtrace    k=1,6.10-8 m.s-1 

Objemová hmotnost    γ=1970 kg.m-3 

Sypná hmotnost    γs=980 kg.m-3 

Obj.hmot.po Proctorov� zk.zhutnitelnosti γp=1580 kg.m-3 (p�i vlhkosti 24 %) 

Efektivní úhel vnit�ního t�ení   φef=30,1 ° 

Efektivní koheze    cef=11 kPa 

Oba výrobky by m�ly mít certifikáty a atesty podle zákona 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a podle § 5 na�ízení vlády �. 163-2002 Sb. �eské Republiky. [23] 

6.2 Stabilizace podloží 

Podloží odkališ� musí vyhovovat požadavku �SN 83 8030 na geologickou bariéru 

(k 1.10-7m/s o mocnosti nejmén� 1m). Tomuto požadavku podloží dle Souhrnné technické 

zprávy (viz. použitá literatura �. 20) vyhovuje, problematické jsou geomechanické 

vlastnosti kal�, jakožto základové p�dy. Kaly mají rozdílné vlastnosti v lét� za sucha 

a v zim� po nasycení vodou (tání sn�hu). V p�ípad� dostate�ného nasycení vodou jsou 

plastické, namrzavé a mají kašovitou konzistenci, takže na nich nelze zakládat 

bez zvláštních úprav. Pro separaci podloží se pole p�ekrylo netkanou geotextilii, aby 

nedocházelo k znehodnocení nového výpl�ového materiálu pronikáním jemných �ástic 

stávajících kal�. Aby nedocházelo ke zvodn�ní uložených kal�, položila se po konzultaci 

s dodavatelem výpl�ového materiálu na separa�ní folii t�snící vrstva ze sm�si spl�ující 

kritéria pro nepropustnost v mocnosti cca 1,0m. Tato vrstva byla položena ve vhodném 

období a to za sucha a p�i nízké vlhkosti a byla roztažena pásovými buldozery. Na takto 

p�ipravený poklad se po té za�al navážet st�ední výpl�ový materiál. [20, 22] 

6.3 Výpl� nádrží 

Na stabilizované podloží byla postupn� navážena technická rekultiva�ní sm�s. V p�ípad� 

nádrže �.5 do úrovn� -1.0m pod úrove� okolní hráze. U nádrží �.4, 6 a 7 do úrovn� -2,0m 

pod úrove� okolní hráze. Ve st�edních �ástech všech nádrží je návoz technické rekultiva�ní 

sm�si vyšší dle navržených p�í�ných �ez� z d�vod� navýšení plochy nad úrove� okolních 
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hrází. Navýšení bylo požadováno po konzultaci na Útvaru Hlavního Architekta na MMO. 

Navýšení je rovn�ž z d�vodu odvodu srážkových vod z plochy skládky. [20, 22, 23] 

Od úrovn� -2,0m u nádrží �. 4, 6 a 7 byla provedena t�snící vrstva pro zamezení pr�saku 

srážkových vod do podloží odkališ�. Jako t�snící vrstva byla využita vylepšená technická 

rekultiva�ní sm�s, která spl�uje požadavky pro t�snost, tj. hodnota sou�initele filtrace 

k 1,10.-7m.s-1. Tlouš�ka této vrstvy je okolo 1,0m. V nejnižších místech podél hráze je 

provedena drenáž, která zajistí odvod p�ípadné prosáknuté srážkové vody. Drenáž ústí 

p�es vpust� na vn�jší pláš� obvodových hrází. Z vn�jší strany obvodových hrází jsou pak 

u paty stávající odvod�ovací p�íkopy, které jsou zaúst�ny do stávajících okolních vodote�í. 

P�ed p�ekopem hráze by m�la být na vnit�ní stran� úložišt� umíst�na uli�ní vpus�, do které 

budou navíc zaúst�ny obvodové p�íkopy pro odvád�ní povrchové srážkové vody. Vyúst�ní 

na vn�jším svahu hráze bude v úseku 2m zpevn�no p�íkopovými tvárnicemi. [20, 22, 23] 

6.4 Horní rekultiva�ní vrstva 

U nádrže �. 5 je po konzultaci s Lesy �R navržena horní vrstva v tlouš�ce 1,0m. Ve vrchní 

�ásti bude ornice v tlouš�ce 0,2m, pod ní pak podornice v tlouš�ce 0,8m, p�ípadn� vhodná 

biomasa (nap�. rekultivované kaly z �OV a zemina v pom�ru kaly z �OV : zemina = 1 : 4). 

[23] 

U nádrží �. 4, 6 a 7 podobn� jako u nádrže �. 5 bude horní vrstva o celkové tlouš�ce 1,0m. 

Horní �ást bude ornice v tlouš�ce 0,2m, spodní �ást pak v tlouš�ce 0,8m podornice, 

p�ípadn� vhodná biomasa (nap�. rekultivované kaly z �OV a zemina v pom�ru kaly 

z �OV : zemina = 1 : 4). [22] 

6.5 Úpravy ploch a prostranství 

Žádná z nádrží nebude napln�na do roviny. Úrove� hrází bude zachována, st�ední �ást 

pak vyvýšena. Budou vytvo�eny dv� terénní vlny, jedna nad nádrží �. 5 a druhá na nádrží 

�. 4, 6 a 7. Kolem každé terénní vlny budou obvodové p�íkopy a objízdná trasa komunikace 

polního charakteru. [20] 

Navržené �ešení území nádrže �. 5 bylo konzultováno s Lesy �R. Bude provedena výsadba, 

která bude mít funkci ochranného lesa. Podle nadmo�ské výšky se parcely nacházejí v lesní 

oblasti �. 39 (podbeskydská pahorkatina), typologicky se jedná o lesní typ 3H. Svahy 

nádrže budou ozelen�ny pomocí vysp�lého odrostlého materiálu. Jedná se 



Jan Bartusek:Vliv ukládání vysokopecních a ocelárenských kal� na životní prost�edí 

2010 34 

o 2x p�esazované sazenice s kvalitním balem a minimální výškou sazenice 120cm. 

Jako druh je navržen dub letní s hustotou sázení 2000 sazenic na 1ha. Horní plocha nádrže 

bude ozelen�na klasickou metodou. Základní skupinou bude sazenice dubu letního 

ve výškové t�íd� 2 (nad 50cm, ko�en 8mm) s hustotou 10 000 sazenic na 1ha. Základní 

skupina bude na 50% území. Dopln�ní bude rovn�ž ve výškové t�íd� 2 t�mito druhy 

a v tomto rozsahu: [23] 

• Lípa  10% 

• Jasan  10% 

• Jilm  10% 

• Babyka  10% 

• Habr  10% 

Všechny sazenice budou mít doložené listy p�vodu a je doporu�eno využít materiál 

místních lesnických školek (ekonomické a botanické hledisko). P�vod, množství a kvalita 

sadebního materiálu musí odpovídat ustanovením vyhlášky Ministerstva zem�d�lství 

�. 82/1996. [23] 

Území nádrží �. 4, 6 a 7 budou také zalesn�na. A to vzhledem k požadavku územního 

rozhodnutí �. 225/94 – zm�na pásma hygienické ochrany Nové huti a.s. Zalesn�ní 

se provede stejným zp�sobem jako v p�ípad� objektu nádrže �. 5. Svahy nádrží z vn�jší 

strany budou zalesn�ny pomocí vysp�lého odrostlého materiálu (odrostky). Horní plocha 

nádrže bude ozelen�na klasickou metodou. Základní skupinou bude sazenice dubu letního 

ve výškové t�íd� 2 (nad 50cm, ko�en 8mm) s hustotou 10 000 sazenic na 1 ha. Základní 

skupina bude na 50% území. Dopln�ní bude rovn�ž ve výškové t�íd� 2 výše uvedenými 

druhy v rozsahu po 10%. [20,22] 

6.6 Odvodn�ní povrchu odkališ� 

Odvod srážkových vod je zajišt�n p�í�ným spádem od vrchol� k obvodovým hrázím 

do obvodových p�íkop� podél vnit�ní strany objízdných komunikací. Tyto navýšené plochy 

nad úrovní okolních hrází mají v novém stavu oproti p�vodnímu vliv na odtokové pom�ry. 

Ostatní plochy (svahy hrází a koruna hráze) mají stejný vliv jako v p�vodním stavu. [20] 
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Srážková voda bude odvedena systémem stávajících patních p�íkop� kolem hrází 

a ul. Bartovická, které jsou zaúst�ny do povrchových vodote�í a následn� do vodního toku 

Lu�ina. [20] 

V p�ípad� uzav�ení nádrže �. 5 se jedná o horní plochu ve vým��e 0,75ha, která se bude 

podílet na zvýšení odtoku v oblasti. Kolem paty hráze jsou stávající p�íkopové rigoly 

lichob�žníkového pr��ezu. Spodní základna má rozm�r cca 0,3m, horní cca 1,2m a výška 

rigolu je pr�m�rn� 0,8m. Kapacita p�íkopu je cca 600 l/s. V p�ípad� p�ívalových deš�� 

p�isp�je uzav�ení této nádrže zvýšeným p�ítokem o 9,75 l/s. Tato hodnota vzhledem 

ke kapacit� obvodových p�íkop� nemá zásadní vliv na zhoršení odtokových pom�r� 

v oblasti. [23] 

V p�ípad� uzav�ení nádrží �. 4, 6 a 7 se jedná o horní plochu o vým��e 13,2ha, která 

se také bude podílet na zvýšení odtoku v oblasti. Z této plochy je: 

• 3,5ha sm��ováno do severního p�íkopu lichob�žníkového pr��ezu. Spodní 

základna má rozm�r cca 0,5m, horní 2,8m a výška p�íkopu je pr�m�rn� 2,0m. 

Kapacita tohoto p�íkopu je 3300 l/s, 

• 2,5ha vyspádováno sm�rem k odkališti elektrárenského popílku, obvodovými 

p�íkopy bude odvedeno na jih, 

• 7,2ha spádováno do jižního a západního p�íkopu lichob�žníkového pr��ezu. 

Spodní základna má rozm�r cca 0,3m, horní cca 1,2m a výška p�íkopu je 

pr�m�rn� 0,8m. Kapacita tohoto p�íkopu je cca 600 l/s. [22] 

Severním sm�rem se zvýší odtok o 45,5 l/s, jižním sm�rem o 126,1 l/s. Ob� tyto hodnoty 

vzhledem ke kapacit� obvodových p�íkop� a vzhledem k faktu, že tyto p�íkopy odvád�jí 

pouze vodu z této lokality, nemají zásadní vliv na zhoršení odtokových pom�r� v oblasti. 

[20] 
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7 Experimentální �ást 

Monitoring zne�išt�ní podzemní vody v okolí úložišt� Bartovice je realizován již od roku 

1995. V roce 2009 se tak na této lokalit� uskute�nila v po�adí již šestnáctá etapa sledování 

stavu a jakosti podzemní vody. Tato práce rozebírá laboratorní výsledky z období 

od kv�tna roku 2006 do posledního m��ení v listopadu 2009. Monitoring je provád�n 

spole�ností G-Consult, spol.s r.o.. 

Pot�eba systematického sledování kvality vod v blízkosti rizikových objekt� vyplývá 

z n�kolika navzájem propojených právních norem. Jedná se o Zákon o vodách � 254/2001 

Sb., Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho provád�cí vyhlášky, zejména 

vyhláška �. 383 o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Každá monitorovací etapa prob�hla ve t�ech nebo �ty�ech díl�ích cyklech. Každý cyklus 

sestával z t�chto krok�: 

• piezometrické zám�ry hladin na všech odb�rných místech, 

• odb�r vzork� podzemních vod na všech odb�rných místech a p�eprava vzork� 

do laborato�e, 

• laboratorní rozbor odebraných vod, 

• zhodnocení terénních a laboratorních prací 2x ro�n� formou díl�í technické 

zprávy, 1x ro�n� formou zprávy záv�re�né. [24] 

7.1 Vzorkovací práce 

Vzorky podzemní vody byly odebrány z 8 objekt� stávající monitorovací sít�, a to 

na p�ítokovém i odtokovém profilu: 

• p�ítokový profil – PV-11, PV-12, PV-13, 

• odtokový profil – PV-15, PV-16, PV-17, PV-18, P-4. 

Pro zajišt�ní co nejreprezentativn�jších výsledk� byly vzorky podzemní vody odebírány 

za dynamických podmínek. K odb�ru bylo použito malopr�m�rového ponorného �erpadla 

typu GIGANT. Z každého vrtu bylo od�erpáno 3 až 5násobné množství sloupce vody 

ve vrtu. Poté byly vzorky vody odebrány p�ímo z vytla�ené hadice ponorného �erpadla 
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do ozna�ených vzorkovnic. Ihned po odb�ru byly vzorky vod dopraveny do analytické 

laborato�e. [24] 

7.2 Laboratorní rozbory 

Analytické rozbory jednotlivých vytipovaných polutant� byly ve vzorcích podzemních vod 

provedeny p�esn� dle projektu monitoringu. Analýza zahrnovala: 

• Amonné ionty 

• Chloridy 

• Dusitany 

• Vybrané kovy – Cd, Pb, Zn 

• Nepolární extrahované látky – NEL 

Analyzované polutanty byly vybrány na základ� p�edpokladu jejich výskytu a to vzhledem 

ke složení deponovaných kal� a jejich možnému vlivu na životní prost�edí. 

Amonné ionty - zvýšený obsah amonných iont� v podzemní vod�, potažmo v p�d� 

zabra�uje rostlinám absorpci živin z p�dy. Tento fakt by mohl zp�sobit jisté problémy 

u biologické rekultivace, která po�ítá se zalesn�ním t�lesa odkališt�. [26] 

Chloridy - �isté chloridy jsou �iré až bílé krystalické látky, v�tšinou velmi dob�e rozpustné 

ve vod�. Mezi vysoce toxické chloridy pat�í nap�íklad chlorid kademnatý, krystalická látka 

s teplotou tání 565ºC, varu 967ºC a hustotou 4050 kg.m-3. Je t�eba zd�raznit, že jeho 

toxicita vychází z p�ítomného kadmia, který je také jedním z analyzovaných polutant�. 

Podobným p�ípadem jsou i jiné chloridy - pokud mají významn�jší toxické p�sobení, je to 

zp�sobeno p�edevším p�ítomným kationem v molekule, nap�. olova. [9] 

Chloridy vznikají jako odpady v metalurgii a proto je jejich výskyt v podzemní vod� 

v okolí odkališt� pravd�podobný. Obecn� o chloridech, p�evážn� chloridu sodném 

a draselném lze �íci, že v�tšina rostlin i živo�ich� má zna�nou toleranci k jejich vyšším 

koncentracím. Tato tolerance má ovšem svou mez, která je u r�zných druh� r�zná. Po jejím 

p�ekro�ení dochází k úhyn�m rostlin z d�vodu vysoké salinity. Názorný p�íklad 

p�edstavuje solení povrch� vozovek a stav vegetace v okolí silnic. [9] 

Dusitany - vysoké koncentrace oxid� dusíku p�sobí negativn� na rostliny. Oxidy dusíku 

spole�n� s oxidy síry tvo�í kyselé dešt�, které poškozují živé rostliny a p�du. Vdechování 
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vysokých koncentrací oxid� dusíku m�že vážn� ohrozit zdraví �lov�ka. Celkov� lze tedy 

na základ� shrnutí jejich negativních p�sobení konstatovat, že jsou to látky se širokým 

spektrem negativních dopad� jak zdravotních, tak p�edevším dopad� na globální 

ekosystém. [6] 

Kadmium - m�že se vázat na popílek, prachové a p�dní �ástice a jílové p�dy. Vazba je 

nejsiln�jší u popílku a jílových �ástic. V této podob� se m�že deš�ovou vodou vymýt 

do vodního prost�edí nebo m�že být akumulováno organismy. Akumulace organismy je 

velmi vysoká, proto dochází ke hromad�ní kadmia v potravních �et�zcích. Popsanou 

vlastnost lze nazývat bioakumulací. Vysoké koncentrace kadmia v p�dním roztoku 

nep�ízniv� ovliv�ují schopnost p�dních mikroorganism� rozkládat organickou hmotu 

i polutanty. [10] 

Mobilita slou�enin ve vodném prost�edí závisí na jejich rozpustnosti. Zatímco oxidy 

a sulfidy kadmia jsou pom�rn� nerozpustné, chloridy a sírany rozpustné jsou. Koncentrace 

kadmia v sedimentech dna je obvykle více než desetkrát vyšší než ve vod�. Kadmium je 

zna�n� toxické pro vodní organismy. Zvýraz�uje také toxicitu dalších kov� (zinku, 

m�di aj.) a negativn� ovliv�uje samo�isticí schopnost vody. [10] 

Olovo - zdrojem olova ve vodách mohou být odpadní vody ze zpracování rud nebo 

z barevné metalurgie. Koncentrace olova v podzemní i povrchové vod� jsou nízké 

a obvykle nejsou hlavním expozi�ním zdrojem. Olovo je toxické pro zooplankton 

a zoobentos (dnoví živo�ichové). U ryb dochází po akutní intoxikaci k poškození žaber 

a následn� k úhynu udušením. [11] 

Olovo má vysoký akumula�ní koeficient a významn� se proto hromadí nejenom 

v sedimentech a kalech, ale i v biomase organism�. Stejn� jako u kadmia jde 

o bioakumulaci. P�ítomnost olova v p�d� je proto zdrojem expozice pro rostliny a zví�ata. 

[11] 

Zinek - zdrojem zinku v p�dách jsou nejen hnojiva obsahující zinek jako zne�is�ující 

p�ím�s, ale také deponované �istírenské kaly. Z pr�myslových odpadních vod obsahují 

zinek nap�. vody ze zpracování neželezných rud, z mo�íren mosazi, ze zpracování tuk� 

a z povrchové úpravy kov�, kde je zinek zpravidla vázán v r�zných komplexech. Zinek je 

také nedílnou sou�ástí vysokopecních a ocelárenských kal�. [12] 
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V p�d� se v�tšina zinku vyskytuje ve form� vázané na p�dní �ástice a nerozpouští se 

ve vod�, proto jsou koncentrace zinku ve vodách v�tšinou nízké. V�tší množství zinku 

se dostává do podzemních vod p�i oxida�ním rozkladu sulfidických rud. Zinek je zna�n� 

toxický pro ryby a jiné vodní organismy. [12] 

NEL - pojem „nepolární extrahovatelné látky“ je nad�azen pojmu „ropné látky“, protože 

zahrnuje i látky nepocházející z ropy. Avšak hlavní �ást NEL tvo�í ropné látky. Mohou se 

vyskytovat ve form� rozpustné �í nerozpušt�né. �ím je délka �et�zce v�tší, tím je horší 

rozpustnost ropných uhlovodík�. Minerální oleje jsou pom�rn� málo rozpustné ve vod�. 

Jsou vázány na organickou složku p�d, zejména na huminové látky, kde se vytvá�í 

pom�rn� silná vazba. V�tšina složek obsažených v ropných látkách má hustotu menší 

než voda a proto se m�že nej�ast�ji vyskytovat jako plovoucí fáze na hladin� vody. [6] 

7.3 Režimní m��ení 

V pr�b�hu monitoringu se uskute��uje m��ení výšky hladiny podzemních vod ve vrtech. 

K m��ení je využito 10 stávajících objekt� monitorovací sít� (monitoruje se pouze 8 ks) 

a provádí se elektroakustickým hladinom�rem G-20 (výrobce GEOSPOL Uh�ínov) 

s p�esností na 0,01m. Mapa hydroizohyps k datu 02.11.2009 je na obrázku 8. Z mapy je 

patrno, že podzemní voda generáln� odtéká k západu, kolmo ke sm�ru toku �eky Lu�ina. 

[24] 
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Obrázek 8: Mapa hydroizohyps k datu 02.11.2009 [24] 

 

 
 

7.4 Použitá kritéria 

P�i interpretaci výsledk� byla použita kritéria, která jsou obsažená v metodickém pokynu 

Ministerstva životního prost�edí �eské republiky ze dne 31.7.1996 (dále jen Metodický 

pokyn). V návaznosti na tento Metodický pokyn jsou výsledky p�ehledn� hodnoceny 

podle jednotlivých kritérií. Tato kritéria zne�išt�ní zemin a podzemní vody uvádí 

Metodický pokyn ve t�ech stupních významnosti: 

A odpovídá p�ibližn� p�irozeným obsah�m sledovaných látek v p�írod� 

(v souvislosti s uzan�n� stanovenou mezí citlivosti analytického stanovení), 
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B znamená mezní koncentrace ukazatel�, jejichž dosažení vyžaduje p�edb�žn� 

hodnotit rizika plynoucí ze zjišt�ného zne�išt�ní, zjistit jeho zdroj a p�í�iny 

a podle výsledku rozhodnout o dalším pr�zkumu �i zahájení monitoringu, 

C jsou mezní koncentrace, jejichž p�ekro�ení p�edstavuje zne�išt�ní, které m�že 

znamenat významné riziko ohrožení zdraví �lov�ka a složek životního 

prost�edí. [24] 

7.5 Výsledky m��ení 

Vrty, náležející do monitorovacího systému zájmové lokality, jsou dle sm�ru proud�ní 

podzemní vody v pr�linov� propustném št�rkovém kolektoru sou�ástí: 

• P	ítokového profilu (tvo�eného vrty PV-11, PV-12, PV-13), který poskytuje 

informace o kvalit� podzemní vody p�itékající do prostoru úložišt� a tedy 

neovlivn�né jeho existencí. 

• Odtokového profilu (tvo�eného vrty PV-15, PV-16, PV-17, PV-18, P-4), 

který poskytuje informace o podzemní vod� vytékající ze zájmového 

prostoru, a tak pr�myslovou �inností, provozem odkališt�, ovlivn�né. 

7.5.1 Vyhodnocení výsledk� - p�ítokový profil 

Z výsledk� m��ení, které jsou uvedené v tabulkách na stranách 42 a 44, je patrné, že vrty 

vzorkované na p�ítokovém profilu vykazují dlouhodob� nízké koncentrace sledovaných 

ukazatel�. Tém�� žádný z analyzovaných kontaminant� nep�ekra�uje kriterium B ani C 

Metodického Pokynu MŽP.  

Pouze u dvou vzork� z roku 2007 z vrtu PV-11 došlo k mírnému p�ekro�ení kritéria B 

u amonných iont� a v roce 2006 u dusitanu (viz. tabulka �. 5). P�ekro�ení kriteria C 

u amonných iontu v roce 2008 a dusitanu v roce 2007 a kritéria B u zinku v roce 2007 

u vzork� z vrtu PV-12 (viz. tabulka �. 6), m�žeme vzhledem k ostatním výsledk�m 

prohlásit za chybu m��ení. Odchylují se od ostatních výsledk� z vrtu PV-12 o více než tisíc 

procent a nem�žou být proto brány v potaz. 

Jak už bylo napsáno v p�edchozí podkapitole, výsledky z vrt� na p�ítokovém profilu 

poskytují informace o kvalit� podzemní vody p�itékající do prostoru úložišt� a nejsou tedy 

ovlivn�né t�lesem odkališt�. Z tohoto d�vodu je zajímavé zjišt�ní, že ve dvou m��eních 
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z roku 2007 a jednom z roku 2006 došlo k p�ekro�ení kritéria B. Toto samo osob� 

neznamená, že by podzemní voda byla kontaminovaná vysokými obsahy dusitan� 

respektive amonných iont�. Nazna�uje to však, že kyselost podzemních vod v okolí 

odkališt� je zvýšená.  

Nejpravd�podobn�jší p�í�inou jsou tzv. kyselé dešt�. Okolí odkališt� se vyzna�uje masivní 

pr�myslovou �inností. Ta je spojena s produkcí CO2. Ten je nejenom skleníkovým plynem, 

ale v reakci s vodou zp�sobí vznik HCO3
-, který ve form� kyselých deš�� okyseluje p�dy 

a podzemní vodu. Stejn� tak se na vzniku kyselých deš�� podílejí oxidy dusíku a síry. 

Z tohoto d�vodu jsem vypracoval grafy �. 1 a 2, které znázor�ují obsah amonných iont� 

a dusitanu ve vrtu PV-11. Pomocí spojnice trendu se mi poda�ilo ukázat, že obsahy obou 

dvou kontaminant� mají klesající tendenci. I p�esto se tyto obsahy musejí brát v potaz p�i 

hodnocení obsahu nam��ených na odtokovém profilu. 

 

Tabulka 5: Nam�	ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s Metodickým 

pokynem MŽP – vrt PV-11 [24] 

 

 Vrt  Datum amonné ionty Cl NO2 Cd Pb Zn NEL
 Jednotka  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l

 Kritérium B 1996 1,200 100,0 0,200 0,005 0,100 1,500 0,500
 Kritérium C 1996 2,400 150,0 0,400 0,020 0,200 5,000 1,000

 P�ítokový profil
 PV-11 16.05.2006 0,39 12,60 0,06 <0.003 <0.04 <0.04 0,08

9.08.2006 0,14 13,90 0,08 <0.003 <0.04 <0.04 0,05
6.11.2006 <0.03 10,50 0,26 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
13.2.2007 0,39 17,60 0,04 <0.003 <0.04 <0.04 0,12
14.5.2007 0,84 5,60 0,01 <0.003 <0.04 <0.04 0,07
9.8.2007 1,30 10,50 0,04 <0.003 <0.04 <0.04 0,08

19.11.2007 1,20 7,00 <0.0100 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
12.2.2008 0,22 7,70 <0.020 <0.0002 <0.004 0,01 <0.05

25.05.2008 0,41 12,00 0,04 <0.0002 <0.004 0,04 <0.05
05.08.2008 <0.050 8,90 <0.020 <0.0002 <0.004 0,00 <0.05
10.11.2008 1,10 9,00 0,05 0,0002 0,005 0,0220 <0.05
5.02.2009 0,074 11,00 <0.020 <0.0002 0,004 0,0110 <0.05

28.07.2009 <0.050 8,70 <0.020 0,0004 0,005 0,0210 <0.05
18.09.2009 0,42 12,00 <0.020 0,0002 0,016 0,0340 <0.05
2.11.2009 <0.050 25,00 <0.020 0,0005 0,006 0,0410 <0.05  
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Graf 1: Grafické znázorn�ní obsahu amonných iont� – vrt PV-11 

Grafické znázorn�ní obsahu amonných iont� - vrt PV-11
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Graf 2: Grafické znázorn�ní obsahu NO2 – vrt PV-11 

Grafické znázorn�ní obsahu NO2 - vrt PV-11
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Tabulka 6: Nam�	ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s Metodickým 

pokynem MŽP – vrt PV-12 [24] 

 
 Vrt  Datum amonné ionty Cl NO2 Cd Pb Zn NEL

 Jednotka  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l
 Kritérium B 1996 1,200 100,0 0,200 0,005 0,100 1,500 0,500
 Kritérium C 1996 2,400 150,0 0,400 0,020 0,200 5,000 1,000

 P�ítokový profil
PV-12 16.05.2006 <0.03 25,20 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05

9.08.2006 <0.03 28,50 0,04 <0.003 <0.04 <0.04 0,06
6.11.2006 0,04 26,00 0,10 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
13.2.2007 <0.03 28,10 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 0,06
14.5.2007 <0.03 19,00 0,02 <0.003 <0.04 3,55 0,11
9.8.2007 <0.03 28,10 0,03 <0.003 <0.04 <0.04 0,11

19.11.2007 0,05 24,60 24,60 <0.003 <0.04 <0.04 0,09
12.2.2008 <0.030 25,00 <0.020 <0.0002 <0.004 0,01 0,07

25.05.2008 <0.050 27,00 <0.020 <0.0002 <0.004 0,03 <0.05
05.08.2008 3,40 22,00 0,14 0,00 0,02 0,02 0,13
10.11.2008 0,11 27,00 <0.020 <0.0002 0,01 0,02 <0.05
5.02.2009 <0.050 27,00 <0.020 <0.0002 0,00 0,01 <0.05

28.07.2009 <0.050 23,00 <0.020 0,00 0,01 0,01 0,06
18.09.2009 <0.050 26,00 <0.020 0,00 0,01 0,05 <0.05
2.11.2009 0,14 11,00 <0.020 <0.0002 <0.004 0,05 <0.05  

 

Tabulka 7: Nam�	ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s Metodickým 

pokynem MŽP – vrt PV-13 [24] 

 
 Vrt  Datum amonné ionty Cl NO2 Cd Pb Zn NEL

 Jednotka  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l
 Kritérium B 1996 1,200 100,0 0,200 0,005 0,100 1,500 0,500
 Kritérium C 1996 2,400 150,0 0,400 0,020 0,200 5,000 1,000

 P�ítokový profil
PV-13 16.05.2006 0,24 68,60 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 0,11

9.08.2006 0,35 57,70 0,01 <0.003 <0.04 <0.04 0,06
6.11.2006 0,41 77,20 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
13.2.2007 <0.03 56,20 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 0,07
14.5.2007 0,07 35,10 0,01 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
9.8.2007 0,49 50,50 0,02 <0.003 <0.04 <0.04 0,09

19.11.2007 <0.03 13,30 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 0,14
12.2.2008 <0.030 15,00 <0.020 <0.0002 <0.004 0,002 <0.05

25.05.2008 <0.050 9,20 <0.020 <0.0002 <0.004 0,00 <0.05
05.08.2008 0,06 6,40 <0.020 <0.0002 <0.004 <0.0005 <0.05
10.11.2008 0,37 21,00 <0.020 <0.0002 0,014 0,0420 <0.05
28.07.2009 <0.050 <5.0 <0.020 0,0002 0,005 0,0440 <0.05
18.09.2009 0,42 15,00 <0.020 <0.0002 0,009 0,0200 <0.05
2.11.2009 0,21 16,00 <0.020 0,0003 0,009 0,0270 <0.05  
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7.5.2 Vyhodnocení výsledk� - Odtokový profil 

Vrty z odtokového profilu poskytují informace o podzemní vod� vytékající z t�lesa 

odkališt�, a jsou tak pr�myslovou �inností, provozem odkališt�, ovlivn�né. I p�esto však 

vykazují velmi nízké obsahy analyzovaných ukazatel�. 

Z pohledu ochrany vod je území odkališt� zne�išt�ním bodovým a chronickým. Znamená 

to tedy, že m�žeme zdroj zne�išt�ní vodního útvaru sledovat pravideln� a to kvalitativn� 

i kvantitativn�. 

Nam��ené hodnoty nacházející se v tabulkách na stranách 47 až 51 se dají charakterizovat 

následovn�: 

• U vzork� z vrtu PV-15, který je položený nejsevern�ji ze všech odtokových vrt�, 

došlo v p�ípad� amonných iont� k p�ekro�ení kritéria B i C, které kulminovalo 

v roce 2008. U chlorid� došlo n�kolikrát k mírnému p�ekro�ení kritéria B. V obou 

dvou p�ípadech mají obsahy klesající tendenci, což u graf� �. 3 a 4 dokazují 

spojnice trendu. 

• Vrt PV-16 se nachází na západní stran� odkališt� a jižn� od vrtu PV-15. Vzorky 

z tohoto vrtu vykazují výrazné p�ekro�ení kritéria B a lehce i kritéria C u amonných 

iont� (viz graf �. 5). P�ekro�ení kritéria C u dusitanu v roce 2008 je t�eba brát 

jako chybu m��ení, protože nam��ena hodnota je o stovky procent vyšší než ostatní 

výsledky. 

• Vrt PV-17 je nejzápadn�jší a v poslední dob� žádný z analyzovaných kontaminant� 

nep�ekra�uje kritérium B ani C. Pouze v roce 2006 bylo nam��eno velmi malé 

p�ekro�ení kritéria B u chlorid�, ale ostatní vzorky už vykazovaly výborné 

výsledky. 

• Vrty PV-18 a P-4 jsou umíst�né na jihozápadní stran� odkališt� a vzorky z t�chto 

vrt� mají velmi podobné výsledky (grafy �. 7 a 8). Vzorky p�ekra�ují kriterium B 

pouze u amonných iont� a i toto p�ekro�ení je mírné. V roce 2007 sice došlo 

k p�ekro�ení kritéria C u vzork� z vrtu P-4, ale vzhledem k p�edchozím 

i následujícím výsledk�m se jedná pouze o nárazov� ovlivn�ný vzorek.  
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Z výsledk� je patrné, že nejv�tším problémem jsou amonné ionty a chloridy. Zatímco 

u chlorid� jde o malé p�ekro�ení kriteria B a to ješt� pouze ve dvou p�ípadech, u amonných 

iont� se v p�ípad� p�ekro�ení kriteria B jedná o celkem stabilní jev. 

Obsah chlorid� v podzemních vodách má na základ� proložení spojnice trendu klesající 

tendenci. Z tohoto d�vodu si troufám tvrdit, že k úhyn�m rostlin z d�vodu vysoké salinity 

by v okolí monitorovacího vrtu PV-15 nem�lo docházet. 

Obsahy amonných iont� v jednotlivých monitorovacích vrtech mají sice také na základ� 

proložení spojnice trendu klesající tendenci, avšak p�ekro�ení kritéria B je mnohem �ast�jší 

než u chlorid�. To samo o sob� neznamená významné riziko ohrožení zdraví �lov�ka 

a složek životního prost�edí, ale výsledky by se m�ly brát v potaz. 

Jelikož byl obsah amonných iont� zvýšen už na p�ítokovém profilu, dovoluji si tvrdit, že 

t�leso odkališt� není jedinou p�í�inou zvýšených koncentrací. Sv�j podíl má na tomto stavu 

také pr�myslová �innost v okolí odkališt�, emise CO2, oxid� dusíku a síry a s nimi spojené 

kyselé dešt�. 

Zajimavé je zjišt�ní, že t�žké kovy, zinek a nepolární extrahované látky nejsou problémem, 

a jejich obsahy v podzemní vod� jsou minimální. Je z�ejmé, že kadmium, olovo a zinek 

jsou v kalech p�ítomny v takové form�, že se do prost�edí neuvol�ují. 

Vzhledem k výsledk�m m��ení a poloze odkališt�, které je ovlivn�né pr�myslovou �inností 

si myslím, že není pot�eba žádných technických úprav a že odkališt� a probíhající 

rekultivace nemá znatelný vliv na životní prost�edí. 
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Tabulka 8: Nam�	ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s Metodickým 

pokynem MŽP – vrt PV-15 [24] 

 

 Vrt  Datum amonné ionty Cl NO2 Cd Pb Zn NEL
 Jednotka  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l

 Kritérium B 1996 1,200 100,0 0,20 0,005 0,100 1,500 0,500
 Kritérium C 1996 2,400 150,0 0,40 0,020 0,200 5,000 1,000

 Odtokový profil
 PV-15 15.05.2006 0,14 116,00 0,05 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05

9.08.2006 2,10 94,60 0,03 <0.003 <0.04 <0.04 0,14
6.11.2006 3,30 77,20 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 0,21
13.2.2007 2,30 91,30 0,01 <0.003 <0.04 <0.04 0,05
14.5.2007 0,94 130,00 0,05 <0.003 <0.04 0,04 <0.05
9.8.2007 3,30 84,20 0,02 <0.003 <0.04 <0.04 0,08

19.11.2007 2,10 36,50 0,03 <0.003 <0.04 <0.04 0,14
12.2.2008 1,90 120,00 0,05 0,00 <0.004 0,01 <0.05

25.05.2008 1,60 110,00 <0.020 <0.0002 <0.004 0,10 <0.05
05.08.2008 3,10 96,00 <0.020 <0.0002 0,01 0,01 <0.05
10.11.2008 4,50 89,00 <0.020 0,00 0,01 0,03 <0.05
5.02.2009 2,50 110,00 <0.020 0,00 0,01 0,01 <0.05

28.07.2009 2,40 97,00 <0.020 0,00 0,01 0,02 <0.05
18.09.2009 3,30 94,00 <0.020 <0.0002 0,01 0,04 <0.05
2.11.2009 1,90 82,00 <0.020 0,00 <0.004 0,03 <0.05  

 

Graf 3: Grafické znázorn�ní obsahu amonných iont� – vrt PV-15 
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Graf 4: Grafické znázorn�ní obsahu Cl – vrt PV-15 
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Tabulka 9: Nam�	ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s Metodickým 

pokynem MŽP – vrt PV-16 [24] 

 

 Vrt  Datum amonné ionty Cl NO2 Cd Pb Zn NEL
 Jednotka  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l

 Kritérium B 1996 1,200 100,0 0,20 0,005 0,100 1,500 0,500
 Kritérium C 1996 2,400 150,0 0,40 0,020 0,200 5,000 1,000

 Odtokový profil
PV-16 16.05.2006 0,28 17,50 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 0,07

9.08.2006 2,50 51,40 0,02 <0.003 <0.04 <0.04 0,07
6.11.2006 2,50 53,40 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
13.2.2007 2,40 56,20 0,02 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
14.5.2007 2,10 54,80 0,02 <0.003 <0.04 <0.04 0,09
9.8.2007 2,70 60,40 0,02 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05

19.11.2007 1,90 37,90 0,03 <0.003 <0.04 <0.04 0,28
12.2.2008 2,00 53,00 0,07 0,00 0,01 0,02 0,05

25.05.2008 <0.050 18,00 <0.020 <0.0002 0,00 0,04 <0.05
05.08.2008 0,17 14,00 0,04 0,00 0,02 0,02 <0.05
10.11.2008 2,70 61,00 <0.020 0,00 0,01 0,12 <0.05
28.07.2009 0,09 39,00 3,60 0,00 0,01 0,02 <0.05
18.09.2009 2,60 55,00 <0.020 0,00 0,01 0,05 <0.05
2.11.2009 2,50 54,00 0,06 0,00 0,00 0,03 <0.05  
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Graf 5: Grafické znázorn�ní obsahu amonných iont� – vrt PV-16 
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Tabulka 10: Nam�	ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s Metodickým 

pokynem MŽP – vrt PV-17 [24] 

 

 Vrt  Datum amonné ionty Cl NO2 Cd Pb Zn NEL
 Jednotka  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l

 Kritérium B 1996 1,200 100,0 0,20 0,005 0,100 1,500 0,500
 Kritérium C 1996 2,400 150,0 0,40 0,020 0,200 5,000 1,000

 Odtokový profil
PV-17 16.05.2006 <0.03 70,00 0,02 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05

9.08.2006 0,10 106,00 0,04 <0.003 <0.04 <0.04 0,19
6.11.2006 0,07 63,20 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
13.2.2007 <0.03 31,60 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
14.5.2007 <0.03 52,60 0,02 <0.003 <0.04 <0.04 0,08
9.8.2007 0,20 89,90 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05

19.11.2007 0,06 20,40 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 0,08
12.2.2008 <0.030 24,00 <0.020 <0.0002 <0.004 0,01 <0.05

25.05.2008 <0.050 43,00 <0.020 <0.0002 <0.004 0,02 <0.05
05.08.2008 0,06 31,00 <0.020 0,00 0,02 0,04 <0.05
10.11.2008 0,17 40,00 <0.020 <0.0002 0,01 0,03 <0.05
5.02.2009 <0.050 20,00 <0.020 0,00 0,01 0,03 <0.05

28.07.2009 <0.050 44,00 <0.020 0,00 0,00 0,02 <0.05
18.09.2009 <0.050 17,00 <0.020 0,00 0,02 0,05 <0.05
2.11.2009 <0.050 11,00 <0.020 <0.0002 0,01 0,03 <0.05  
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Graf 6: Grafické znázorn�ní obsahu Cl – vrt PV-17 
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Tabulka 11: Nam�	ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s Metodickým 

pokynem MŽP – vrt PV-18 [24] 

 

 Vrt  Datum amonné ionty Cl NO2 Cd Pb Zn NEL
 Jednotka  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l

 Kritérium B 1996 1,200 100,0 0,20 0,005 0,100 1,500 0,500
 Kritérium C 1996 2,400 150,0 0,40 0,020 0,200 5,000 1,000

 Odtokový profil
PV-18 16.05.2006 1,30 52,50 0,01 <0.003 <0.04 <0.04 0,11

9.08.2006 1,30 45,90 0,02 <0.003 <0.04 <0.04 0,07
6.11.2006 1,20 49,10 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
13.2.2007 1,20 52,70 0,06 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
14.5.2007 1,50 49,80 0,03 <0.003 <0.04 <0.04 0,06
9.8.2007 1,40 50,50 0,03 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05

19.11.2007 1,60 49,60 0,02 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
12.2.2008 0,71 56,00 0,03 0,00 0,00 0,01 <0.05
25.05.2008 0,83 51,00 <0.020 <0.0002 <0.004 0,02 <0.05
05.08.2008 1,30 54,00 0,02 <0.0002 0,01 0,00 <0.05
10.11.2008 1,40 55,00 <0.020 0,00 0,01 0,03 <0.05
5.02.2009 1,30 53,00 <0.020 0,00 <0.004 0,01 <0.05

28.07.2009 1,40 55,00 <0.020 0,00 0,01 0,03 <0.05
18.09.2009 1,20 52,00 <0.020 <0.0002 0,01 0,03 <0.05
2.11.2009 0,99 50,00 <0.020 0,00 0,01 0,03 <0.05  
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Graf 7: Grafické znázorn�ní obsahu amonných iont� – vrt PV-18 
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Tabulka 12: Nam�	ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s Metodickým 

pokynem MŽP – vrt P-4 [24] 

 Vrt  Datum amonné ionty Cl NO2 Cd Pb Zn NEL
 Jednotka  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l

 Kritérium B 1996 1,200 100,0 0,20 0,005 0,100 1,500 0,500
 Kritérium C 1996 2,400 150,0 0,40 0,020 0,200 5,000 1,000

 Odtokový profil
P-4 16.05.2006 0,15 9,80 0,03 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05

9.08.2006 0,68 23,60 0,05 <0.003 <0.04 <0.04 0,23
6.11.2006 1,80 32,30 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 0,10
13.2.2007 0,51 17,60 0,01 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
14.5.2007 1,10 16,80 0,03 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05
9.8.2007 2,70 34,40 <0.010 <0.003 <0.04 <0.04 <0.05

19.11.2007 0,04 9,80 0,03 <0.003 <0.04 <0.04 0,07
12.2.2008 0,42 13,00 0,04 <0.0002 <0.004 0,01 <0.05

25.05.2008 <0.050 12,00 <0.020 <0.0002 <0.004 0,03 <0.05
05.08.2008 0,06 10,00 0,03 <0.0002 0,01 <0.0005 <0.05
10.11.2008 1,40 26,00 <0.020 0,00 0,01 0,03 <0.05
5.02.2009 0,18 14,00 <0.020 0,00 0,00 0,01 0,06

28.07.2009 <0.050 9,10 <0.020 0,00 0,00 0,02 <0.05
18.09.2009 1,30 21,00 <0.020 0,00 0,00 0,02 <0.05
2.11.2009 1,40 35,00 0,04 0,00 <0.004 0,05 0,13  



Jan Bartusek:Vliv ukládání vysokopecních a ocelárenských kal� na životní prost�edí 

2010 52 

Graf 8: Grafické znázorn�ní obsahu amonných iont� – vrt P-4 
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8 Zhodnocení a záv�r 

Hutnictví železa je jedním z nejvýznamn�jších pr�myslových obor� našeho regionu. 

Po letech nejasností a nejistoty zap�í�in�né restrukturalizací a privatizací hutního pr�myslu 

v �eské Republice, která probíhala v devadesátých letech minulého století se objem výroby 

stabilizoval a spíše rostl. V roce 2008 byl hutní pr�mysl velmi siln� zasažen globální 

ekonomickou recesí, jejíž d�sledkem bylo omezení výroby, které kulminovalo v roce 2009. 

Nejv�tší hutní spole�ností nejen v našem regionu, ale v celé �eské Republice je 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Je sou�ástí nejglobáln�jší sv�tové ocelá�ské spole�nosti 

ArcelorMittal Holdings AG, která má provozy ve více než 60 zemích sv�ta. 

Cílem této diplomové práce  bylo popsat vznik a nakládání s vysokopecními 

a ocelárenskými kaly. Dále pak vliv ukládání t�chto kal� na životní prost�edí v lokalit� 

odkališt� Bartovice. 

Výroba surového železa a oceli je spojena se vznikem velkého množství vedlejších 

produkt�. Jedním z nich je vysokopecní a ocelárenský plyn. Ten prochází 

n�kolikastup�ovým �išt�ním a zpracováním, které je podrobn� popsáno v kapitolách 4.1 

a 4.2 a schématicky znázorn�no na obrázcích 6 a 7 této diplomové práce. 

Zbytkovým a dále v provozu nevyužitelným produktem �išt�ní vysokopecní plynu je frakce 

vysokopecního kalu, která má vysoký obsah zinku. Je nebezpe�ným odpadem 

s katalogovým �íslem 100213, je odvážen externí firmou a nahrazuje výrobek Fe korekce 

v rekultiva�ní sm�si. 

V p�ípad� �išt�ní ocelárenského plynu je zbytkovým a dále v provozu nevyužitelným 

produktem �išt�ní výrobek Fe korekce, což je certifikovaný výrobek (viz p�íloha �. 8), 

který je odvážen externí firmou a používán jako sou�ást rekultiva�ní sm�si. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. provádí rozsáhlou rekultiva�ní �innost v lokalitách 

neprovozovaných odkališ� ocelárenských a vysokopecních kal� v Ostrav�-Bartovicích. Ta 

zapo�ala v roce 2004 a m�la by být ukon�ena v roce 2011, kdy by m�la následovat 

rekultivace biologická. 

Rekultivace je velmi d�ležitá, protože pom�že zahladit negativní antropogenní zásahy 

do p�írody. Na druhou stranu však umožní budoucím generacím kdykoliv vyt�žit kaly zp�t 

a to z d�vodu vysokého obsahu železa v nich. Vysokopecní a ocelárenské kaly totiž 
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obsahují až 50 % železa, jehož zpracování je dnes z ekonomického hlediska nerentabilní. 

V budoucnu, kdy mohou být zdroje železa vy�erpány, dražší nebo h��e dostupné, se však 

odt�žení kal� m�že ekonomicky vyplatit. 

Pro rekultivaci používá ArcelorMittal Ostrava a.s. vlastní druhotné suroviny, které spl�ují 

podmínky kvality pro výrobu rekultiva�ní stabilizované sm�si. Rekultiva�ní stabilizovaná 

sm�s se vyrábí na technologické lince p�ímo na odkališti Bartovice, která je provozovaná 

spole�nostmi Ecocoal, s.r.o. a Gemec – Union, a.s.. 

Ta pracuje na bázi mechanické a fyzikáln� chemické úpravy surovin dodávaných 

ArcelorMittal Ostrava a.s. ve prosp�ch pomalu tuhnoucí stavební sm�si k rekultiva�ním 

ú�el�m. Zpracovávanými surovinami jsou: 

• popílkové pojivo rekultiva�ní sm�si, 

• Fe korekce rekultiva�ní sm�si, 

• vzdušné vápno a cement. 

Rekultiva�ní stabilizovaná sm�s spl�uje podmínky pro rekultivaci jako výpl�ový a t�snící 

stavební materiál. 

Výroba rekultiva�ní sm�si na technologické lince a použití rekultiva�ní sm�si z produkt� 

výroby je výhodná z následujících d�vod�: 

• využívá se místních zdroj� surovin pro produkci sm�si k rekultivaci odkališ� 

v Ostrav� – Bartovicích bez vysokých nárok� na dopravu, 

• kvalitativní vlastnosti výrobku rekultiva�ní sm�si umožní jak povrchové ut�sn�ní 

odkališ� a skládek, tak stavbu t�snících t�les p�i rekultivaci, 

• nedostate�né disponibilní množství klasického rekultiva�ního materiálu, které je 

zp�sobeno útlumem hornické a hutnické �innosti a odt�žování hald zp�sobily 

nedostatek zásypového materiálu. 

Stavebn� technické �ešení rekultivace je popsáno v kapitole 6. Stavební práce spo�ívají 

v návozu rekultiva�ní sm�si automobilovou dopravou a má n�kolik fází: 

• stabilizace podloží, které musí vyhovovat požadavku �SN 83 8030 na geologickou 

bariéru, 
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• výpl� nádrží tak, aby st�ední �ásti každého z odkališ� p�evyšovaly okolní hráze z 

d�vodu odtoku srážkových vod, 

• návoz horní rekultiva�ní vrstvy, 

• odvodn�ní povrchu odkališ�, 

• finální úprava ploch a prostranství – biologická rekultivace. 

Kvalita podzemních vod na území odkališt� Bartovice je monitorována od roku 1995 

odebíráním vzork� pomocí osmi monitorovacích vrt�. T�i jsou na p�ítokovém profilu a p�t 

na odtokovém profilu. Jejich p�esná poloha a sm�r podzemních vod jsou znázorn�ny na 

obrázku 8.  

Monitoring probíhá každoro�n� ve t�ech nebo �ty�ech díl�ích cyklech. Po každém z nich je 

proveden laboratorní rozbor podzemních vod. Analýza zahrnuje: 

• Amonné ionty 

• Chloridy 

• Dusitany 

• Vybrané kovy – Cd, Pb, Zn 

• Nepolární extrahované látky – NEL 

P�i interpretaci výsledk� byla použita kritéria, která jsou obsažená v metodickém pokynu 

Ministerstva životního prost�edí �eské republiky ze dne 31.7.1996. 

V této diplomové práci jsou použity výsledky monitoringu z let 2006 – 2009. Data jsou 

p�ehledn� se�azena do tabulek a v p�ípad� výsledk� p�ekra�ující jedno z kritérií je uveden 

i graf se spojnicí trendu. 

Podle výsledk� m��ení je z�ejmé, že nejv�tším problémem je dlouhodob� zvýšený obsah 

amonných iont� v podzemní vod�. Zvýšený obsah amonných iont� v podzemní vod�, 

potažmo v p�d� zabra�uje rostlinám absorpci živin z p�dy. Tento fakt by mohl zp�sobit 

jisté problémy u biologické rekultivace, která po�ítá se zalesn�ním t�lesa odkališt�. 

Zvýšený obsah amonných iont� je však již na p�ítokovém profilu, což znamená, že samotné 

odkališt� nebude jedinou p�í�inou zvýšených koncentrací. Produkce CO2 z pr�myslové 

�innosti v reakci s vodou zp�sobí vznik HCO3
-, který ve form� kyselých deš�� okyseluje 
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p�dy a podzemní vodu. Tento jev m�že ovliv�ovat nam��ené hodnoty NH4
+ v podzemní 

vod�. 

P�estože není pot�eba žádných technických úprav a odkališt� s probíhající rekultivací nemá 

znatelný vliv na životní prost�edí, doporu�uji pokra�ovat v monitoringu ve stávajícím 

rozsahu, a to nejen z d�vodu, že pot�eba systematického sledování kvality vod kolem 

úložiš� odpad� vyplývá ze zákona o vodách 254/2001 Sb. a zákona 

o odpadech 185/2001 Sb. Monitoring také poskytuje informace o obsahu polutant�, které 

mohou ovlivnit kvalitu biologické rekultivace. 

Vypracování této diplomové práce bylo pro m� obrovským p�ínosem z hlediska osvojení si 

koncep�ní práce a využití svých schopností v praxi. Díky spolupráci se spole�ností 

ArcelorMittal Ostrava a.s. jsem m�l možnost rozší�it své teoretické znalosti v oboru 

zpracování odpad�, p�iblížit se k ukon�ení magisterského studia a v�novat se tomuto oboru 

v praxi. 



Jan Bartusek:Vliv ukládání vysokopecních a ocelárenských kal� na životní prost�edí 

2010 57 

9 Seznam použitých pramen� a literatury 

[1] DINER, V., KURAŠ, M., SLIVKA, V.: Odpadové hospodá�ství I : praktická 

 p�íru�ka.1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 130 s., ISBN 80-248-1245-2.  

[2] HLAVATÁ, M.: Odpadové hospodá�ství. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 

 174 s., ISBN 80-248-0737-8. 

[3] KALUS, M.: Problematika využití ocelárenských kal� v Mittal Steel Ostrava a.s. 

 In Martin Hummel, Radmila Samková (ed.). Recyklace odpad� kovových 

 a kovonosných : 5.4.-6.4.2006,  VŠB - TU Ostrava, 2006. s. 27-29. 

 ISBN 80-248-1070-0. 

[4] KRET, J.: Recyklace odpad� hutnictví železa. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 

 2003. 91 s., ISBN 80-248-0511-1. 

[5] KURAŠ, M. a kol.: Odpadové hospodá�ství. 1. vyd. Chrudim: Ekomonitor, 2008. 

 143 s., ISBN: 978-80-86832-34-0. 

[6] RACLAVSKÝ, K. a kol.: Ochrana p�d. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. 

 Výukové CD Institutu geologického inženýrství. FRVŠ 408S1 

[7] Historie spole�nosti, [cit. 2010-03-28]. Dostupné na WWW: 

 <http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_history_s2_cz.html>. 

[8] Hydrocyklon, [cit. 2010-03-28]. Dostupné na WWW: 

 <http://www.cab-cz.cz/hydrocyklon.php>. 

[9] Látka: Chloridy (jako celkové Cl), [cit.2010-04-05]. Dostupné na WWW: 

 <http://www.irz.cz/latky/chloridy>. 

[10] Látka: Kadmium a slou�eniny (jako Cd), [cit.2010-04-05]. Dostupné na WWW: 

 <http://www.irz.cz/latky/kadmium_a_sl>. 

[11] Látka: Olovo a slou�eniny (jako Pb), [cit.2010-04-05]. Dostupné na WWW: 

 < http://www.irz.cz/latky/olovo_a_sl>. 

[12] Látka: Zinek a slou�eniny (jako Zn), [cit.2010-04-05]. Dostupné na WWW: 

 < http://www.irz.cz/latky/zinek_a_sl>. 



Jan Bartusek:Vliv ukládání vysokopecních a ocelárenských kal� na životní prost�edí 

2010 58 

[13] Ostrava-mobilní technologická linka, KOFAMI servis, spol. s r.o., 

 [cit. 2010-04- 05]. Dostupné na WWW: 

 <http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MSK065&file=ozn

 ameniDOC>. 

[14] Prašník - k �išt�ní kychtového plynu, [cit. 2010-03-28]. Dostupné na WWW:

 <http://www.hornictvi.info/techpam/vitkov/328.JPG>. 

[15] Výroba železa a oceli, [cit. 2010-03-28]. Dostupné na WWW: 

 <http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/vyroba_zeleza.html>. 

[16] Výroba železa a oceli, [cit. 2010-03-28]. Dostupné na WWW: 

 < http://home.tiscali.cz/chemie/zelezo.htm>. 

[17] Závod 12 - Vysoké pece, [cit. 2010-03-28]. Dostupné na WWW: 

 <http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_plant12_s6_cz.html>. 

[18]  Závod 12 - Vysoké pece, [cit. 2009-12-23]. Dostupné na WWW: 

 <http://portal-cz/sites/zavod12/Vysokpece/P5030106.JPG>. 

[19] Závod 13 – Ocelárna, [cit. 2010-03-28].  Dostupné na WWW: 

 <http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_plant13_s6_cz.html>. 

[20] Souhrnná technická zpráva, 11/2003, Technické �ešení rekultivace objekt� 

 NH a.s., úložišt� Bartovice. Identifikátor 03P210SSK-Zs. 

[21] Technická zpráva, 11/2003, Technické �ešení rekultivace objekt� NH a.s., 

 úložišt� Bartovice – SO 03 – Patní p�íkopy. Identifikátor 03P210SSK03-Zt. 

[22] Technická zpráva, 11/2003, Technické �ešení rekultivace objekt� NH a.s., 

 úložišt� Bartovice – SO2 – Nádrže 4, 6 a 7. Identifikátor 03P210SSK02-Zt. 

[23] Technická zpráva, 11/2003, Technické �ešení rekultivace NH a.s., úložišt� 

 Bartovice – SO 01 – Nádrž �.5. Identifikátor 03P210SSK01-Zt. 

[24] Záv�re�ná ro�ní zpráva firmy G-Consult, spol. s r.o., Bartovice – monitoring XVI, 

 prosinec 2009, �íslo  zakázky 2009 008 – 66. 



Jan Bartusek:Vliv ukládání vysokopecních a ocelárenských kal� na životní prost�edí 

2010 59 

[25] MANSFELDT T, DOHRMANN R.: Chemical and mineralogical characterization 

of blast-furnace sludge from an abandoned landfill In Environmental Science 

Technology, 2004 Nov 15, 38(22), s. 5977-84. PMID: 15573596. 

[26] Soil acidification, [cit. 2010-04-04]. Dostupné na WWW: 

 <http://en.wikipedia.org/wiki/Soil_acidification>. 



Jan Bartusek:Vliv ukládání vysokopecních a ocelárenských kal� na životní prost�edí 

2010 60 

10 Seznam obrázk� 

Obrázek 1  Vysoké pece – Závod 12 5 

Obrázek 2  Ocelárna – Závod 13 5 

Obrázek 3   Vysoká pec        10 

Obrázek 4  Prašník        10 

Obrázek 5   Hydrocyklon        19 

Obrázek 6  �išt�ní vysokopecního plynu      21 

Obrázek 7  �išt�ní ocelárenského plynu      26 

Obrázek 8  Mapa hydroizohyps k datu 02.11.2009    40 



Jan Bartusek:Vliv ukládání vysokopecních a ocelárenských kal� na životní prost�edí 

2010 61 

11 Seznam tabulek 

 

Tabulka 1  Nejpoužívan�jší rudy železa 7 

Tabulka 2   Tabulka výh�evnosti paliv – pr�m�rné hodnoty v roce 2009 15 

Tabulka 3  Napln�ní nádrží       28 

Tabulka 4  Geochemické vlastnosti ocelárenských kal�    29 

Tabulka 5  Nam��ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s   

   Metodickým pokynem MŽP – P�ítokový profil – vrt PV-11 42 

Tabulka 6   Nam��ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s   

   Metodickým pokynem MŽP – vrt PV-12    44 

Tabulka 7   Nam��ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s   

   Metodickým pokynem MŽP – vrt PV-13    44 

Tabulka 8  Nam��ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s   

   Metodickým pokynem MŽP – vrt PV-15    47 

Tabulka 9  Nam��ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s   

   Metodickým pokynem MŽP – vrt PV-16    48 

Tabulka 10  Nam��ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s   

   Metodickým pokynem MŽP – vrt PV-17    49 

Tabulka 11  Nam��ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s   

   Metodickým pokynem MŽP – vrt PV-18    50 

Tabulka 12  Nam��ené obsahy vybraných polutant� a jejich srovnání s   

   Metodickým pokynem MŽP – vrt P-4    51 



Jan Bartusek:Vliv ukládání vysokopecních a ocelárenských kal� na životní prost�edí 

2010 62 

12 Seznam graf� 

 

Graf 1   Grafické znázorn�ní obsahu amonných iont� – vrt PV-11  43 

Graf 2   Grafické znázorn�ní obsahu NO2 – vrt PV-11   43 

Graf 3   Grafické znázorn�ní obsahu amonných iont� – vrt PV-15  47 

Graf 4   Grafické znázorn�ní obsahu Cl – vrt PV-15    48 

Graf 5   Grafické znázorn�ní obsahu amonných iont� – vrt PV-16  49 

Graf 6   Grafické znázorn�ní obsahu Cl – vrt PV-17    50 

Graf 7   Grafické znázorn�ní obsahu amonných iont� – vrt PV-18  51 

Graf 8   Grafické znázorn�ní obsahu amonných iont� – vrt P-4  52 



Jan Bartusek:Vliv ukládání vysokopecních a ocelárenských kal� na životní prost�edí 

2010 63 

13 Seznam p�íloh 

P�íloha 1 - Areál ArcelorMittal Ostrava a.s a odkališt� Bartovice –   

   Letecký snímek 

P�íloha 2 - Poloha odkališt� Bartovice a spole�nosti ArcelorMittal Ostrava a.s - 

   Mapa 

P�íloha 3 - Rozd�lení nádrží – mapa ze stavební dokumentace  stavby Odprášení 

   kotl� v roce 1989 

P�íloha 4: - Letecký snímek odkališt� Bartovice 

P�íloha 5 - Situace monitorovacích vrt� 

P�íloha 6 - Výrobní cyklus – závod 12 

P�íloha 7 - Podniková norma Fe korekce 

P�íloha 8 - Certifikát výrobku Fe korekce 

P�íloha 9 - Základní popis odpadu – Kaly a filtra�ní kolá�e z �išt�ní plynu 

 


