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Summary 

This work deals with the ways of removing the damage concerning the 

environment in the two locations of Ostrava in the Moravian - Silesian region. The thesis is 

concerned with the description of the realized pieces of work, with the technical methods 

of solution of the rescued places of interest and also with the comparison of the ways of the 

used rescue procedures. In the conclusion, the advantages of revitalization and the 

recommendation are evaluated. The locations will be revitalized thanks to the successful 

realization of the rescue activities. The preparedness of the pieces of land will be gained 

with the possibility of further utilization. 

 

Keywords: the ways of removing the damage concerning the environment, lagoon 

Ostramo, the advantages of revitalization 

 

 

 

 

Anotace 

Práce pojednává o odstranění škod na ţivotním prostředí dvou lokalit města 

Ostravy v Moravskoslezském kraji. Zabývá se popisem realizovaných prací, technickým 

řešením sanovaných zájmových území a dále srovnáním způsobu pouţitých sanačních 

postupů. V závěru jsou vyhodnocena pozitiva revitalizace a doporučení. Díky úspěšné 

realizaci sanačních činností dojde k oţivení lokalit a získání připravenosti pozemků 

s moţností dalšího vyuţití. 

 

Klíčová slova: způsoby odstranění škod v oblasti ţivotního prostředí, laguny Ostramo, 

pozitiva revitalizace 
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ÚVOD 

V souvislosti s dlouhodobou průmyslovou činností vznikla území charakterem 

a současným stavem vyţadující realizaci nápravných opatření k zamezení šíření znečištění 

a postupného uvolňování zasaţených lokalit, kompenzaci a odstraňování škod na ţivotním 

prostředí.  

V Moravskoslezském kraji na katastrálním území Ostrava – Mariánské Hory 

a katastrálním území Ostrava – Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava – Město se nachází 

skládka odpadů s. p. DIAMO, tzv. laguny Ostramo v Ostravě. V zájmovém území se 

nachází náletová zeleň, nejedná se o území chráněné zvláštními předpisy. Skládka odpadů 

je uzavřena v rozsahu lagun R1, R2 a R3, po obvodu ohraničena milánskými podzemními 

stěnami, které mají plnit těsnící funkci. Tyto byly vybudovány v rozsahu let 1972 aţ 1991. 

Izolační funkčnost těchto stěn s názvem milánské je časově omezena a podzemní vody 

vyţadují tedy sanaci. Nejstarší laguna R0, ve které jsou pod naváţkami zaznamenány 

odpady polotekutého charakteru, není milánskou stěnou izolována. Prostor lagun je 

umístěn v průmyslové zóně na pravobřeţní okrajové části údolí nivy řeky Odry. Z jedné 

strany sousedí s rychlostní komunikací Mariánskohorská a ze severozápadu je ohraničen 

ţelezničním seřadištěm. Na jihozápadě sousedí s betonárnou společnosti  Štěrkovny s. r. o., 

Dolní Benešov, na jihovýchodní straně přiléhá k zájmovému území skládka stavební suti, 

k severovýchodnímu okraji přiléhá čistírna haldových vod s. p. DIAMO. Zájmový prostor 

dosahuje plochy cca 7 ha a v minulosti byl vyuţíván pro ukládání odpadů z rafinérie 

minerálních olejů podniku OSTRAMO, později OSTRAMO, VLČEK a spol., s. r. o. 

Ukládány zde byly veškeré kapalné a tuhé odpady minimálně od 2. světové války. 

V současné době je prostor komunikačně přístupný pro kolovou techniku z areálu 

betonárny či pomocí ţelezniční dopravy po přiléhající koleji ţelezniční vlečky. Další 

přístupovou cestou je panelová komunikace vedena na vrcholu hrází, ale pouze pro lehkou 

dopravu. Lokalita vyţadující realizaci havarijních nápravných opatření k zamezení šíření 

znečištění se nachází mimo jakoukoliv obytnou zónu. Jedná se o území významně 

zatěţující město. Území je charakterem průmyslovým, administrativním, obchodním 

a kulturním centrem nejlidnatějšího kraje České republiky. Město má výhodnou polohu 

blízko hranic s Polskem a Slovenskem.  
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Z hlediska geologických poměrů se nachází skládka odpadů v prostoru Ostravské 

pánve, která je součástí čelní karpatské hlubiny. Je vyplněna mocným souvrstvím 

sedimentů, stáří miocénního, zastoupených převáţně jíly. Tyto jsou tuhé aţ pevné 

s mocností 100 m. Pod terénem je strop těchto jílů cca 8 aţ 10 m. Pokryv je tvořen 

komplexem sedimentů, štěrků s valouny. V horní části ubývá štěrková sloţka a sedimenty 

mají charakter jílových písků s proměnlivou příměsí štěrku. Nejsvrchnější část představují 

naváţky jako písčitá hlína, popílek, makadam, kal. Z hlediska hydrogeologického byla 

v zájmovém území hladina podzemní vody zjištěna 2,6 aţ 4,5 m pod terénem. Tyto vody 

jsou dotovány plošnou infiltrací sráţkových vod, skrytým příronem z vyšší terasy. Tato se 

nachází v zázemí údolí nivy. Podzemní vody jsou v přímém hydraulickém kontaktu 

s řekou Odrou. Údolní terasa této řeky představuje hlavní zvodeň v zájmovém prostoru. 

Podzemní vody zadrţované v poloze naváţek mají charakter lokálních nesouvislých 

zvodní, které jsou soustředěné na bázi naváţek. Kontaminace vod hlavní zvodně tvoří 

skoro souvislou aureolu kolem obvodové těsnící stěny. Odtok znečištěných podzemních 

vod od lokality směrem do údolí nivy by znamenal vysoké ohroţení vody v řece Odře 

a v Černém potoce. Nelze ani vyloučit znečištění zdroje prameniště Nová Ves.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení havarijních nápravných opatření, navrhnutí 

jiných způsobů a posouzení optimálního řešení. Základní podmínkou je vytvoření krajiny, 

která musí splňovat podmínky ekologické vyváţenosti, estetické působivosti, hygienické 

vhodnosti. Krajina představuje moţnost následného ekonomického a průmyslového vyuţití, 

zhodnocení výhod s přihlédnutím k předpokladu vyuţití. Po cílových úpravách bude 

získáno území s technicky optimálně tvarovanou plochou s nivelační provázaností 

a moţnou polyfunkční vazbou na prosperující území. Při řešení je nutno pouţívat šetrné 

technologie a postupy se záměrem odstranění znečištění v podzemních vodách, znečištění 

horninového prostředí v lokalitě lagun a  jejich okolí. Sanační práce představují činnosti 

vysoce nákladné na připravenost a finanční zajištění. Pro dané území přestavují v jejich 

realizaci zátěţ z hlediska postupného průběhu sanačních prací, kdy v samotném výsledku 

spatřuji jednoznačně pozitivní přínos pro bezprostřední okolí i celý kraj. Sanační práce 

jsou směřovány k dosaţení nápravy a výsledku, který bude danou krajinu akceptovat. 

Lidská činnost můţe prvky přírody zasahovat negativně i pozitivně. V době malého počtu 

volných pozemků ve středu města mají práce sanačního charakteru s pozitivním vlivem na 

prostředí vţdy podporu nejen obyvatel samotného blízkého území, ale i přínos související 
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s moţností vzniku území s dalším vyuţitím a vznikem pracovních a podnikatelských 

příleţitostí. 

 

 

Obrázek 1: Celkový pohled na lokalitu Laguny 
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1 ZÁKLADNÍ PROBLEMATIKA SANOVANÉHO ÚZEMÍ 

V zájmovém prostoru v Moravskoslezském kraji na katastrálním území Ostrava – 

Mariánské Hory a katastrálním území Ostrava – Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava – 

Město se nachází skládka odpadů s. p. DIAMO, tzv. laguny Ostramo v Ostravě. Tento 

prostor byl v minulosti vyuţíván v rámci průmyslové činnosti v regionu.  

V lokalitě bylo nutno se zabývat problematikou vysokých obsahů naváţek, 

vytěţené hlíny a hydraulické deprese. Tyto byly způsobeny čerpáním hydraulických bariér 

pod hrází lagun, přítomností odvodňovací štoly, existencí studní v areálu betonárny a dále 

hydraulickými vlivy jezu na řece Odře, vlivy Černého příkopu. Náplň lagun byla převáţně 

kašovitá a kapalná s obsahem pouţitých minerálních olejů, kyselé pryskyřice, louhů a kalů, 

ropných kalů a odpadní bělící hlinky. Dále se zde nacházely stavební odpady 

a dichlorethan s benzenem či trichloretylen. Tyto látky se v minulosti pouţívaly při rafinaci 

parafínu. Také zde bylo moţno najít těţké kovy jako např. olovo. Tyto látky negativně 

působily na okolí nejen svou samotnou přítomností, ale v letních obdobích při vyšších 

teplotách se uvolňuje zápach do ovzduší. Zájmové území se nachází v oblasti 

s průmyslovým vyuţitím, které je nedaleko městské sídelní zástavby. Jedná se o sídliště 

Fifejdy, na kterém je vysoká koncentrace obyvatel s panelovou zástavbou, kde nejbliţší 

vzdálenost obytných bloků je od lagun přibliţně 500 metrů. Oblast, která je rekultivována, 

je v budoucnosti určena dle záměru pro funkci lesa s moţností plnění funkce místního 

biocentra. 

Zájmová lokalita z regionálně-geologického hlediska je součástí předhlubní 

karpatských příkrovů. Jejich výplň je tvořena převáţně mělkovodními mořskými 

sedimenty, které vznikaly ústupem terciérního moře – miocenní jíly, dosahují mocnosti 

okolo 100 metrů. Hlubší podloţí je tvořeno sedimenty hornoslezské pánve stáří 

karbonského. Strop miocenních jílů v zájmovém území se nachází v hloubce 8 – 10 metrů 

pod terénem. Důleţitým morfologickým prvkem povrchu předkvarterního podloţí v širším 

okolí lokality je hluboká deprese tzv. subglaciálního koryta, jehoţ hloubka dosahuje místy 

aţ 60 metrů a je vyplněna převáţně sedimenty halštrovského zalednění, převáţně písky. 

Kvartérní pokryv je tvořen fluviálními sedimenty. Údolí terasy řeky Odry je tvořeno 

písčitými aţ jílovitopísčitými štěrky. Nadloţí terasových štěrků je tvořeno hlínou 
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povodňovou dosahující mocnosti 1 – 3 metry. Naváţky představují nejsvrchnější část 

kvartérních uloţenin. Mocnost těchto naváţek je místy 2 metry a místy i 10 metrů, 

konkrétně mezi patou hráze a kolejištěm do 3 metrů, na okraji prostoru lagun aţ 10 metrů 

a to hlavně v jihovýchodní části. Naváţky tvoří převáţně haldoviny, příměs popílku 

a stavební suť. Z hlediska hydrologie hlavní zvodeň v zájmovém území představuje údolní 

terasa řeky Odry. Podzemní vody se nachází na nepropustných sedimentech 

předkvarterního podloţí, jedná se o miocenní jíly. V nadloţí terasových štěrků jsou 

náplavy hlíny a místy hlinité písky. Oblast spadá do povodí Odry od Opavy po Ostravici. 

Nejbliţším objektem povrchových vod je Černý potok, který protéká paralelně se 

severozápadním okrajem zájmového prostoru. Vzdálenost tohoto potoku je 400 metrů. 

Řeka Odra je vzdálena severozápadně 1 400 metrů od zájmové stavby. Přirozený směr 

proudění podzemních vod je směrem k řece Odře a to k severu, dále směrem do oblasti 

soutoku této řeky s řekou Ostravicí. 

Zájmové území se nachází v metropoli Moravskoslezského kraje, která patří mezi 

největší města republiky. Město má strategickou polohu jiţně od státní hranice s Polskem 

a západně od hranice se Slovenskem. Při zváţení moţnosti rozšíření kontaminace vlivem 

negativní lidské činnosti je díky této polohy sanace území vysoce přínosná. 
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2 HISTORIE, DOPAD NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

A NEGATIVA PRO OKOLÍ 

Skládky nebezpečných odpadů znamenají permanentní riziko havarijního 

znečištění podzemních a povrchových vod. Toto nebezpečí hrozí i okolním terénům. 

V rámci odstraňování starých ekologických zátěţí je nutná důsledná realizace havarijních 

nápravných opatření. Roku 1888 byla zaloţena rafinérie minerálních olejů. Tato rafinérie 

se nacházela v Přívoze u Moravské Ostravy a zabývala se výrobou petroleje, leteckého 

benzínu a dále i výrobou lehkých mazacích sloţek pro motorové a turbínové oleje. Později 

po válce byl obnoven provoz atmosféricko-vakuové destilace ropy a výroba pohonných 

hmot a olejů. Areál lagun slouţil nejméně od 2. světové války aţ do roku 1996 pro 

ukládání odpadů především z rafinérie minerálních olejů. Později nebyl ţádným způsobem 

vyuţíván. 

V areálu lagun byly v minulosti rozlišeny dílčí územní části, které byly děleny na 

laguny R1, R2, R3. Dále v prostoru mezi lagunou R1 a bývalým sousedním areálem 

ZACHEMO byly zjištěny naváţkami překryté odpady, které měly dle všech zjištění stejný 

charakter a původ jako náplň lagun. Tento prostor byl označen názvem laguna R0 a bylo 

zde započato ukládání. V laguně R0 byla zjištěna přítomnost tuhé fáze odpadů, v laguně 

R1 byla zjištěna kašovitá a tuhá fáze. V lagunách s označením R2, R3 byla prokázána 

kašovitá, kapalná a tuhá fáze. V počátku provozu rafinérie byly ukládány odpady do 

laguny R0, po druhé světové válce bylo vyuţíváno ukládání do nulté a první laguny. 

V roce 1965 zde byla zahájena regenerace upotřebených motorových olejů a další odpady 

byly ukládány do laguny R2 a R3. Toto bylo realizováno průběţně aţ do poloviny roku 

1996. Později po povodních a na základě usnesení vlády přebírá areál s. p. DIAMO 

odštěpný závod Sanační práce se sídlem v Ostravě. 

Na základě usnesení vlády v roce 1996 převzal státní podnik DIAMO Stráţ pod 

Ralskem ke dni 1. 2. 1997 od společnosti OSTRAMO, VLČEK a spol., s .r. o. areál 

skládky odpadů (laguny, související objekty včetně čisticí stanice haldových vod), aby ve 

spolupráci s Městem Ostrava bylo zajištěno vypořádání ekologických závazků, vzniklých 

v převzatém areálu před privatizací s. p. Ostramo sanací tohoto areálu. K tomuto  účelu byl 

zřízen s. p. DIAMO odštěpný závod Sanační práce se sídlem v Ostravě. Státní podnik 
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DIAMO uzavřel s Fondem národního majetku České republiky smlouvu o úhradě nákladů 

vynaloţených na vypořádání ekologických závazků, které vznikly před privatizací. 

2.1 Kontaminace zemin 

V zájmovém prostoru byl v minulosti charakter a rozsah kontaminace předmětem 

výzkumu a cílem vzorkovacích prací. Bylo důleţité stanovení a ověření míry kontaminace 

a jejího rozsahu. Byly vyuţívány zasakovací vrty pro ověření míry kontaminace. Vzorky 

byly podrobovány testům vyluhovatelnosti volných kyanidů, testům koncentrace 

kontaminantů v sušině. Linie omezující rozšíření kontaminace nebyla stanovována jako 

spojnice bodů se stanovenou limitní hodnotou. Byla předpokládána vnější hranicí rozšíření 

kontaminace v zájmovém prostoru.  

Vyšší stupeň kontaminace se vyskytuje převáţně v zeminách v prostoru kolejiště. 

Jedná se o zeminy tvořené z naváţek, které zde dosahují mocnosti aţ 3 metrů. Tato 

kontaminace pochází z průsaků přes patu hráze z období před vybudováním obvodové 

těsnící stěny. Rozsah znečištění směrem do kolejiště je omezený. Vyšší kontaminace NEL 

15 g/kg byla zachycena v maximální vzdálenosti 25 metrů od paty hráze. Jihozápadně od 

zájmového území je mocnost naváţek místy aţ 9,5 metrů a hráze lagun zde navazují na 

okolní naváţky. Ohniska vysoké kontaminace NEL byly zaznamenány v místech 

přiléhajících k obvodové těsnící stěně. 

V prostoru lagun výsledky laboratorních rozborů potvrdily kontaminaci zemin 

zejména reprezentací NEL. Jedná se o nepolární extrahovatelné látky. Méně významná 

byla přítomnost kontaminace organickými látkami skupiny BTEX, zejména benzenu. 

Skupina BTEX představuje benzen, toluen, etylbenzen, xyleny. Kontaminace NEL byla 

soustředěna v hloubce nad 2 metry pod terénem a to na bázi naváţek, povodňových hlín 

a štěrků. NEL lze povaţovat za reprezentativní ukazatel kontaminace podzemních vod 

ropnými látkami, kde původ byl především v průsacích přes hráze skládky v období před 

vybudováním obvodové nepropustné stěny. Dalším zdrojem kontaminace byla potvrzena 

přítomnost sulfonových kyselin v náplni lagun. Jednalo se o produkt z technologických 

procesů kyselé rafinace olejů. Dále z okraje skládky byla kontaminace těţkými kovy, a to 

především v prostoru u kolejiště ČD. Kontaminace ropnými látkami se v naváţkách 

i stropu štěrků vyskytuje v bezprostředním okolí skládky.  
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2.2  Kontaminace podzemních vod 

Původ kontaminace podzemních vod i zemin je spatřován v době před 

vybudováním obvodových těsnících hrází, a to především v oblasti u kolejiště po směru 

převládajícího proudění podzemní vody na vzdálenost do 80 metrů. Předpokládá se, ţe se 

jedná o nepohyblivou kontaminaci, která zůstává omezena na strop štěrkového kolektoru 

v nejbliţším okolí lagun. Vody podzemní, které jsou zadrţované v poloze naváţek, mají 

charakter nesouvislých lokálních zvodní. Tyto jsou soustředěny na bázi naváţek. Na stropě 

méně propustných povodňových hlín jsou mělké podzemní vody, které se významně 

podílely na laterálním rozvlékání kontaminace před vybudováním obvodových stěn.  

Nejvýznamnějším organickým kontaminantem lokality i u podzemních vod jsou 

nepolární organické látky, které jsou označovány zkratkou NEL. Lze je povaţovat za 

reprezentativní ukazatel kontaminace ropnými látkami, jejíţ původ u podzemních vod lze 

vidět především v průsacích přes hráze skládky v době před vybudováním nepropustné 

stěny po obvodu. Obecně se předpokládá, ţe NEL jsou omezeně rozpustné ve vodě 

a z volné fáze gravitačně nepohyblivé kontaminace v zeminách přestupují NEL do 

podzemních vod v koncentracích pohybujících se okolo úrovně své rozpustnosti. Opět 

dalším zdrojem kontaminace je přítomnost kyselin sulfonových v náplni lagun jako 

produktu z technologických procesů kyselé rafinace olejů. Další zjištěné kontaminace jsou 

těţké kovy, především v oblasti severozápadního okraje skládky, prostor u kolejiště.  

V zájmovém území lagun byla vytvořena dekontaminační stanice na panelové 

ploše uvnitř oplocení. Do provozu byla uvedena v roce 2003. Stanice byla konstruována 

stavebnicovým způsobem. Ten umoţňuje jednoduše a velmi operativně provádět změny 

její konfigurace vedoucí k poţadované funkčnosti a zachování ekonomického provozu. 

Bylo moţno zastaralé či nefunkční technologické stupně odpojovat a nahrazovat postupně 

novými. V počátku byla dimenzována na maximální výkon 3 l/s. Dodávka elektrické 

energie byla původně řešena z čerpací stanice a následně po dokončení inţenýrských sítí 

této stanice napojením na rozvodnu umístěnou v buňce v bezprostřední blízkosti 

dekontaminační stanice. Čištění vody v této dekontaminační stanici je prováděno těmito 

metodami: 

 filtrace 

 absorpce na aktivní uhlí 
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 gravitační separace 

 provzdušňování 

Filtrace je metodou, kdy jsou v dekontaminační stanici z vody odstraňovány 

mechanické nečistoty a hydroxidy ţeleza. Je vyuţíváno pískového filtru. Účelem této 

filtrace je ochrana následného stupně čištění, a to absorpce na aktivní uhlí před neţádoucím 

znehodnocením mechanickými nečistotami a povlaky ţeleza.  

Absorpce na aktivní uhlí představuje sorpci zbytkových koncentrací přítomných 

kontaminantů na aktivní uhlí. V této fázi jsou sorpcí odstraňovány z vody zbytkové 

kontaminanty. Jedná se o netěkavé sloţky nepolárních extrahovatelných látek 

a polycyklických aromatických uhlovodíků. Tato fáze je sestavena ze dvou sorpčních filtrů 

napojených za sebou a jednoho náhradního, který musel být  připravený v záloze na 

výměnu. Kaţdý filtr je s náplní 2 500 kg aktivního uhlí, kde je moţno je dle potřeby 

v cyklech vyměňovat. 

Gravitační separace vyuţívá odstraňování kontaminantů z přesyceného roztoku 

s jinou měrnou hmotností neţ voda. Vyuţívá se sedimentace mechanických nečistot 

a částečného odstranění hydroxidů ţeleza.  

Provzdušňování umoţňuje částečné odstraňování hydroxidů ţeleza a těkavých 

sloţek kontaminantů.  

V rámci odstranění staré ekologické zátěţe byla vyuţita nápravná havarijní 

opatření, která zahrnovala vybudování účinného drenáţního systému pro realizaci sanace 

území. Při výstavbě drenáţního ţebra bylo nezbytné dodrţovat podmínky bezpečnostních 

opatření v souvislosti se zjištěným výstupem metanu, zajistit přítomnost pracovníka 

odborného bezpečnostního dohledu a zabezpečit seznámení všech pracovníků 

s metanovým nebezpečím v dané lokalitě. Bylo nutno zaměřit osu přilehlé koleje před 

zahájením stavebních prací souvisejících s vybudováním drenáţního ţebra, dále v jejich 

průběhu a po dokončení stavebních prací. Geodeti museli zaměřit a provádět sledování 

kontrolních bodů na svahu hrází skládky či koruně podzemní těsnící stěny v části 

přiléhající k drenáţnímu ţebru. Odpovědní pracovníci sledovali dodrţování kvality 

pouţívaného zásypového materiálu a jeho hutnění v rámci výstavby drenáţního ţebra 

a zároveň kontrolovali a dbali na sniţování hladiny podzemních vod v průběhu sanačních 

čerpání, aby nedocházelo k přesunu kontaminace směrem dolů do relativně méně 
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kontaminovaných terasových štěrků. Těţba se prováděla v etáţích a to tak, aby bylo 

moţno sledovat zeminy z hlediska kontaminace. Následně byla oddělena zemina masivně 

kontaminované od zemin s nízkou mírou kontaminace. Při čerpání vod z jámy se rovněţ 

sledoval postup tak, aby bylo vţdy zabráněno rozvlékání kontaminace vodou. Odtěţení 

kontaminovaných zemin z pruhu mezi ţebrem a kolejištěm ČD se provádělo po zásypu 

drenáţního ţebra. Výkop byl proveden nejméně 5 metrů od osy koleje a svahován byl se 

sklonem 1:1. Dále byla kontaminovaná zemina soustředěna k likvidaci na dekontaminační 

plato. 

Při všech realizovaných postupech bylo důleţité vţdy dbát na sniţování 

kontaminace a zajištění eliminace moţnosti narušení tohoto záměru uvnitř a vně 

zájmového území, které se nachází v katastrálním území města, proto odstranění starých 

ekologických zátěţí představuje zlepšení ţivotního prostředí celého regionu. 

2.3 Vymýcení náletové zeleně v lokalitě dotčené realizací prací 

Na pozemcích zájmového území se nacházela náletová zeleň, především stromy 

jako vrby, topoly, břízy, trnovníky akát, a dále keře. Tato zeleň byla v průběhu sanačních 

prací odstraněna, stejně tak zeleň v prostoru sjezdové komunikace a v místě zasakovacích 

vrtů. Odstranění bylo provedeno ručně s pouţitím lehké techniky na ploše 3 000 m
2
. 

Skácení dřevin mohlo být provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března. 

Vykácená zeleň byla upravena štěpkováním a dále vyuţita při následných biologických 

rekultivacích.  

2.4 Vybudování účinného drenáţního systému pro realizaci 

hydraulické sanace 

V rámci odstranění staré ekologické zátěţe byla připravována i nápravná havarijní 

opatření, která zahrnovala vybudování účinného drenáţního systému pro realizaci sanace 

hydraulické volné fáze NEL. Nejčastějším znečištěním podzemní vody je ropnými látkami 

NEL (oleje, maziva či např. pohonné hmoty). Tento drenáţní systém je vybudován 

k realizaci hydraulické sanace volné fáze nepolárních extrahovatelných látek na hladině 

podzemní vody na severozápadním okraji skládky. Mezi další havarijní nápravná opatření 

na lokalitě patřily i činnosti související s provozem sanačního čerpání. Čerpací stanice 
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zaolejovaných vod se nacházela v místě navrhovaného nového drenáţního systému. 

Dlouhou dobu byla nefunkční, proto musela být v průběhu sanačních prací odstraněna. 

Tato stanice byla umístěna na patě hráze laguny R3. Jejím účelem bylo čerpání sráţkové 

vody, technologické vody a olejové emulze. Vody byly vedeny na čistírnu odpadních vod, 

emulze do nádrţí v areálu Ostramo nebo v minulosti do přistavených ţelezničních vagonů. 

Původním provozováním stanice docházelo k vysoké kontaminaci daného prostoru 

čerpanými látkami. Obnovení čerpací stanice nebylo předpokládáno. Konstrukčně byl 

systém objektu tvořen nosnou ocelovou konstrukcí s cihelnými vyzdívkami. Objekt byl 

obdélníkového půdorysu, rozměrů 3,88 x 11,36 m, výška atiky nad terénem 3,55 m. 

Prosklení bylo provedeno okny s drátosklem, popř. sklobetonovými tvárnicemi. Vstup do 

čerpací stanice byl ocelovými dveřmi a ocelovými vraty. Střešní krytina byla ţivičná 

s mírným spádem na obě strany objektu, odvod dešťových vod byl řešen podokapními 

ţlaby a svody byly z pozinkovaného plechu. Pod popisovaným objektem se nacházela 

havarijní jímka venkovní manipulační plochy, která probíhala po celé délce objektu 

(11,36 m). Mezi objektem čerpací stanice a kolejí obsluţné vlečky byla manipulační 

plocha o šířce 3,0 m.  

Před zahájením demoličních prací byla odpojena čerpací stanice od přívodu 

elektrického proudu. Havarijní jímky a základy byly narušeny pneu sbíjecími kladivy. Dále 

bylo pouţito zemních strojů a ručním rozebíráním demontována střecha, stěny i podlahy. 

Části stavby kontaminované látkami typu NEL byly zneškodněny jako nebezpečný odpad. 

Jednalo se o havarijní jímku a manipulační plochu před objektem. Zneškodnění vzniklých 

odpadů bylo provedeno biodegradací na biodegradační ploše. 

2.5 Vybudování zpevněných ploch 

Na pozemcích zájmového území před zahájením prací byla vybudována zpevněná 

plocha pro pojezd hloubících mechanismů a následně vyuţita pro odvoz výkopových 

zemin a dovoz zásypového materiálu drenáţní vrstvy. Provoz na této ploše byl 

jednosměrný. Před výjezdem z areálu musely být automobily mechanicky očištěny od 

zemin. Zpevněné plochy byly vybudovány v celkovém rozsahu 3 600 m
2
. Po dokončení 

stavebních prací souvisejících s vybudováním šachtic, zasypáním drenáţního ţebra 

a vytaţením štětovnic byly tyto zpevněné plochy demontovány. Vzhledem k moţné 
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kontaminaci byly panely z této plochy povrchově očištěny a uloţeny na deponii v prostoru 

laguny R0. Podsypový materiál byl odtěţen a vizuálně posouzen, popřípadě podroben 

laboratorním zkouškám a na základě tohoto posouzení tříděn k dalšímu vyuţití. Pokud část 

podsypového materiálu vykazovala kontaminaci, musel být přepraven na plochu určenou 

pro biodegradaci. Nekontaminovaná část mohla být vyuţita jako zásypový a obsypový 

materiál pro liniové stavby. Na zájmových územích určených k sanaci jsou často budovány 

panelové příjezdové a obsluţné cesty. Jsou vyuţívány zejména z důvodu dobré skladnosti, 

rychlého pouţití, moţné následné manipulace a dobré pevnosti. Zpevněné plochy, 

příjezdové cesty se musí udrţovat v čistotě a provádět kontroly jejich stavu.  

2.6 Ochrana horninového prostředí při nakládání s odpady 

Uvnitř zájmového území lagun se provádějí sanační práce, při kterých je důleţité 

dbát na zamezení úniku kontaminace do okolního prostředí a do podzemních vod. Tohoto 

bylo dosahováno vyuţitím jílocementové těsnící stěny, vybudované v koruně hráze 

a zapuštěné do jílového nepropustného podloţí. Při odtěţování a separaci kapalné fáze 

ropných kalů je zásobní nadzemní nádrţ umístěna vevnitř podzemní těsnící stěny 

a následným odvodem odseparovaných vod do separační a záchytné jímky. Ochrana 

horninového prostředí je důleţitá z hlediska sniţování stupně kontaminace daného 

zájmového území a okolního prostředí i podzemních vod. Výsledkem úspěšné realizace 

sanačních prací je zlepšení i zkvalitnění stavu a rovnováhy na dané lokalitě, proto jsou 

sanační práce ve výsledku přínosem i pro celé okolí. 
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3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SANOVANÉHO 

ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Relativní sloţitost poměrů sanovaného území je způsobena antropogenní činností, 

a to minulou i současnou. Veškeré postupy prací při sanaci podzemních vod vně těsnících 

stěn lagun Ostramo musí zabránit dalšímu znečišťování podzemních i povrchových vod. 

Také je nutno zabránit znečišťování okolního terénu v zájmovém území.  

Na daném území bylo vyuţito technologických postupů pro provádění speciálních 

geotechnických prací. Jednalo se o zapaţení výkopu štětovými stěnami ze štětovnic pro 

uloţení drenáţe pomocí technologie provádění beranění a vibrování. Do zeminy se vháněly 

předem připravené prvky štětovnice. Jejich pomocí bylo přeneseno zatíţení do základové 

zeminy, či byly vytvořeny paţící konstrukce. Připravený prvek byl vháněn do zeminy 

přenosem energie rázového beranidla na hlavu prvku. Kromě beranění je moţno vhánět do 

zeminy prvek i pomocí vibrací. K tomuto je vyuţito vibroberanidlo, při jehoţ pouţívání 

dochází k ovlivňování vlastností zeminy na styku s vháněným prvkem. Štětovnice vniká do 

zeminy díky své vlastní váhy a také váhy vibroberanidla. Velikost odporu na patě prvku je 

omezujícím faktorem vniku prvku do zeminy. U území lagun bylo postupováno přípravou 

staveniště, která znamenala úpravu plochy v kolejišti, výluku troleje koleje na kraji, 

zajištění bezpečnosti při průjezdu po vedlejší koleji a předvýkop pro doberanění rázovým 

beranidlem. Je zapotřebí dbát na dodrţení půdorysu beraněné konstrukce, trvale zajistit 

lomové body a výškový bod. Při postupu prací se neustále sleduje svislost budovaných 

konstrukcí. Pokud došlo k vybočení z poţadovaného směru, prvek se vytáhnul a znovu 

osadil do správné polohy. Jednotlivé sekce byly uzavřeny příčnými stěnami. Práce 

probíhaly v šesti sekcích dle harmonogramu. Výkopy probíhaly z terénu. Maximální 

úroveň výkopu byla povolena vţdy 0,5 metrů pod právě osazovanou úrovní rozpěrné 

konstrukce. Vţdy byla osazena rozpěrná konstrukce v jedné úrovni a to po celém úseku. 

Teprve následně byl prováděn výkop na niţší úroveň. V opačném sledu oproti výkopovým 

pracím probíhalo odstranění rozpěrné konstrukce. Toto bylo moţné provést po dokončení 

zásypu po další úroveň. Následně byl proveden zásyp pod další rozpěrnou konstrukcí. Při 

všech činnostech v souvislosti s beraněním je nutné dodrţovat vymezení ploch pro pojezd 

stavebních strojů a mechanismů. 
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Obrázek 2: Výstavba výkopu drenážního žebra paženého štětovnicovými stěnami 

3.1 Havarijní nápravná opatření k zamezení šíření znečištění ze 

skládky odpadů s. p. DIAMO, tzv. laguny Ostramo 

Havarijní nápravná opatření byla realizována na pozemcích p. č. 2045/4 

v katastrálním území Moravská Ostrava, dále na pozemcích p. č. 717/4, 717/6, 717/7, 

733/11, 733/18, 733/21, 736/2 v katastrálním území Mariánské Hory a pozemcích 

p. č. 442/4, 450/1, 958/1, 958/15 v katastrálním území Přívoz. Zde byla realizována stavba 

slouţící k zachycení a následně dalšímu pročištění průsakových vod z oblasti lagun. Byl 

umístěn v oblasti jímací drén a zhotoveny i čerpací studně. K tomu byla zřízena kabelová 

a potrubní propojení mezi zařízeními a také nutné inţenýrské sítě. Pro výstavbu drénu je 

vytvořena rýha, u které je vyuţito štětovnicových stěn. Je paţena dočasnými stěnami 

zapuštěnými do nepropustného podloţí. Takto vyuţité paţení dovoluje provést výkop rýhy 

pro drén ve stavební jámě. Díky tomu je přístupný pro urovnání dna výkopu a jeho nutné 

vyspárování. Byly poloţeny drenáţní trubky ve dvou úrovních, které byly řízeně zasypány 

drenáţním materiálem. Pod ochranou stěn byly vybudovány čerpací a kontrolní šachty. 
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Vyuţité štětovnice byly typu Larsen IIIn. Pro statické zajištění těchto stěn bylo provedeno 

rozepření v několika úrovních. K rozepření bylo vyuţito trubních rozpěr, které přes 

převázku umoţnily postupné hloubení výkopu rýhy. Výše zmiňované pouţité stěny byly 

zabudovány pomocí technologie vibrování prvků pomocí vibrátoru do podloţních jílů, 

případně bylo doberaněno hydraulickým nárazovým beranidlem. K jejich zpětnému 

vytaţení dojde po ukončení výstavby tělesa drénu. Při realizaci byla potvrzena vhodnost 

vyuţití dvou sad štětovnic, které se budovaly postupně v pracovních sekcích. 

 Pouţívané štětovnice: 

 Larsen IIIn, šířka prvku 400 mm 

 Larsen 22, šířka prvku 500 mm 

Beranidla byla dieselová, vibrační a vysokofrekvenční bezrezonanční. Poslední 

zmiňovaný typ se vyuţívá výhodně především u prací v zastavěných oblastech. Díky 

kmitočtu vibrování neohroţuje případnou stabilitu staveb a okolních budov. 

Drenáţní ţebro bylo vyplněno drceným kamenivem frakce 32 – 63 mm ve dvou 

výškových úrovních. Drenáţní potrubí průměru 100 mm bylo uloţeno v drenáţním 

systému. V linii ţebra v rozteči 60 metrů bylo vhodné umístit čerpací betonové jímky. 

Těchto bylo pět, do kterých byla instalována čerpadla pro čerpání kontaminovaných vod 

a také pro odtěţování volné fáze NEL. Vytvořené čerpací jímky byly z betonových 

prefabrikátů vybavených na vnitřní straně ţebříkem. Prefabrikáty byly průměru 800 mm. 

Vhodné bylo zhlaví jímek výškově situovat tak, aby odpovídaly okolnímu terénu a shora  

byly překryty ocelovými poklopy, které byly uzamykatelné. 
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Obrázek 3: Detail při výstavbě čerpacích studní 

Od čerpacích vrtů k dekontaminačním stanicím byly provedeny potrubní přípojky, 

které byly řešeny potrubním vedením v rýze terénu, přičemţ bylo nutno uloţení řešit tak, 

aby nebyla překáţka ve schůdnosti terénu. V rámci havarijních nápravných opatření 

k zamezení šíření znečištění byly vrty prováděny pojízdnou vrtnou soupravou s výkonem 

pro poţadovanou hloubku a průměr. Linie monitorovacích vrtů se nacházela i v kolejišti. 

Bylo proto nezbytné dopravit po ţeleznici na místo i vrtnou soupravu. Linie byla situována 

do pásu šířky cca 10 metrů od osy přilehlých kolejí, díky toho pomocí jeřábu byla vrtná 

souprava rovněţ umístěna na pás, po kterém se samostatně pohybovala. Na jedné 

z přilehlých kolejí v době vrtných prací při realizaci vrtů byla zajištěna výluka dopravy. 

Výhodou těchto vrtů byla moţnost monitorování podzemní vody a jejich sloţení z hlediska 

chemického. Také byly vytvořeny zasakovací vrty, které umoţňovaly vsakování 

dekontaminovaných vod zpět do podzemních vod. Cílem prací byla minimalizace 

mnoţství vypouštěných odpadních vod a moţnost proplachování ohniska kontaminace 

především na jihozápadním okraji prostoru lagun.  

V zájmovém území byl vyuţit jímací drén, který slouţil k zachycení průsakových 

kontaminovaných vod. V něm bylo umístěno několik čerpacích studní a dvě samostatné 
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studně. Čerpací studny byly tvořeny pomocí betonových skruţí o vnitřním průměru 

800 mm. Zhlaví studny bylo obdélníkové a u něj bylo umístěno veškeré technologické 

zařízení. Kaţdá studna měla samostatnou rozvodovou skříň, která byla připojena na 

napájecí kabel příslušné sekce. Ovládací a silnoproudé kabely mezi dekontaminační stanicí 

a čerpacími studněmi byly uloţeny ve výkopech. Přívodní potrubí kontaminované vody 

muselo být uloţeno v zemi v hloubce 1 100 mm. Objekty určené ke zčerpávání volné fáze 

byly situačně umístěny tak, ţe jeden byl umístěn v blízkosti dekontaminační stanice 

a druhý se umístil na drénu pro studny. Objekt tvořil typizovaný ocelový kontejner 

o rozměrech 6 x 2,6 metrů se zateplením. Na něm bylo umístěno zařízení pro zčerpávání 

volné fáze. Pro příjezdovou komunikaci a zpevněnou plochu objektů se vyuţilo panelů, 

které byly uloţeny na štěrkovém loţi tloušťky 100 mm. Dále na panelové venkovní ploše 

byl umístěn zásobník volné fáze o objemu 6 m
3
, umístěný v záchytné jímce o rozměrech 

4 x 2 x 1 m. V rohu takto vytvořené vany se nacházela čerpací jímka o rozměrech 

700 x 700 x 700 mm. Mezi vývěvou a čerpací studní u sacího potrubí byla umístěna 

ocelová odlučovací nádrţ o objemu 2,5 m
3
, do které se dále nasávala volná fáze. Trubní 

rozvod vedl v hloubce 1 100 mm a od něj byly vytvořeny odbočky do jednotlivých studní. 

Objekt dekontaminační stanice bylo vhodné umístit v blízkosti panelové komunikace 

a podzemních kanalizačních jímek. Byla postavena na betonové desce ze síranovzdorného 

betonu. V tomto objektu se nacházelo technologické zařízení zčásti v budově a částečně 

venku. Venkovní část byla oplocena. Dekontaminační stanice byla dvoupodlaţní 

o rozměrech 10 x 12 m. Vyčištěná voda se zapouštěla zpět do podzemí přes osm 

zasakovacích vrtů a mělké zasakovací rýhy. Dále se vyuţívalo odvodních potrubí 

z polyetylénu o vnějším průměru 90 mm, který se větvil a napojoval jednotlivé vrty. 

Potrubí bylo opět uloţeno v hloubce 1 100 mm z důvodu umístění v nezamrzné hloubce. 

Vsakovacích vrtů bylo osm a byly určeny k vypouštění vod do podzemí. Vrt se odvrtal 

s průměrem 220 mm do hloubky 9,5 m. Zakončovaly jej betonové skruţe obdélníkového 

tvaru o rozměrech 900 x 1 200 mm. Zde bylo místo napojení vrtů na odvodní potrubí. 

Splaškové vody byly odváděny do ţumpy vedle objektu dekontaminační stanice. 

3.2 Realizovaná sanační opatření 

V lokalitě lagun bylo prováděno odčerpávání volné fáze nepolárních 

extrahovatelných látek pomocí výkonných čerpadel a systému svislých vrtů, které se 



Roman Břenek: SANACE ÚZEMÍ SKLÁDKY ODPADŮ s. p. DIAMO, tzv. LAGUNY 

OSTRAMO V OSTRAVĚ 

2011   18 

prováděly podél severozápadního okraje lokality. Toto sanační opatření bylo nazváno 

udrţovacím čerpáním. Funkčnost vrtů je do značné míry omezena a proto efektivita 

a účinnost čerpání je nízká. Z hlediska ochrany povrchových vodních toků a zamezení 

šíření kontaminace čerpání v minulosti jevilo velkou neúčinnost. Havarijní nápravná 

opatření pro zamezení jakéhokoliv šíření znečištění ze skládky odpadů, tzv. lagun, musela 

být realizována v souladu s Realizační projektovou dokumentací zpracovanou OKD, 

Dopravou, akciová společnost s termínem uvedení do zkušebního provozu v roce 2003. 

Nápravná opatření zahrnovala jednotlivé činnosti k provedení hydraulické sanace volné 

fáze NEL na hladině podzemní vody v zájmovém území. Jednalo se o prodlouţení 

drenáţního systému podél stávající těsnící stěny hrází lagun ve směru severozápadním 

a následné vybudování samostatné sekce orientované jihozápadně. V průběhu této 

výstavby drenáţního ţebra bylo ověřováno čerpání a zasakování dekontaminovaných vod 

do vod podzemních, jakoţ i ověřováno čištění těchto sledovaných vod. Byla zjištěna 

nezbytnost prodlouţení drenáţního ţebra po obou stranách jiţ realizovaného drénu. Takto 

byly splněny kvalitně podmínky pro sanaci podzemní vody po celé délce lagun R0, R1, R2 

a R3. Jednalo se o prodlouţení 50 metrů vybudováním samostatné sekce ve směru 

jihozápadním. Následovalo nezbytné uzavření zájmového prostoru, toto bylo provedeno 

drenáţním ţebrem podél laguny R0 a čistírny haldových vod severozápadně, a to 

prodlouţením o 260 m. Nejsvrchnějším členem vrstevního sledu ve směru trasy drenáţního 

ţebra byly naváţky. Tyto byly v průzkumných vrtech rozlišeny na dva druhy. Mladší 

naváţky se nacházely v jihozápadním a severovýchodním okrajovém úseku trasy ţebra. 

Starší podloţní typ byl tvořen 2,0 aţ 2,5 m mocným písčitým odpadem v celé trase 

drenáţního ţebra. V podloţí naváţek byly zjištěny sedimenty kvartérního pokryvu, kdy 

nejvyšším členem byla značně proměnlivá poloha povodňových hlín. Ve střední části trasy 

byla zcela redukována. Tyto hlíny byly svrchu silně překryty jílovitými a jílovitopísčitými 

štěrky s přechody do variant drobněji zrnitých, např. jílovité písky se štěrkem. Spodní část 

vertikálního sledu byla tvořena písčitými aţ jílovitopísčitými štěrky. V podloţí byly 

zjištěny miocénní jíly. 

Rýha pro výstavbu drenáţního ţebra byla oboustranně paţena pomocí dočasných 

štětových stěn, které byly zapuštěné do nepropustného podloţí tvořeného jíly. Toto paţení 

plní těsnicí funkci (vodotěsnost). V případě jakéhokoliv výskytu vody, popř. volné fáze, se 

projevila nutnost přečerpání na dekontaminační stanici a takto zajistit suché provedení 
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výkopu rýhy pro drén ve stavební jámě pro nutné urovnání výplňového materiálu na dně 

jámy a další moţné poloţení drenáţních trubek, které byly pokládány ve dvou úrovních 

a následně zasypávány drenáţním materiálem, přičemţ zásyp musel byt řízený. 

Ke zčerpávání vody bylo vyuţito čerpacích jímek, šachet uměle vytvářených v  paţené 

rýze. Tyto štětové stěny byly umístěny v prostoru mezi patou hráze lagun a hranicí 

pozemku ČD. Vhodná hloubka výkopu se jevila 10,5 metrů. Pouţívané štětovnice typu 

Larssen IIIn délky 14 metrů byly vetknuty pod dno výkopu do jílu, tedy 3 metry. Hlava 

štětovnic se nacházela nad terénem. Vhodná osová vzdálenost štětových stěn byla 

1,6 metrů. Při realizaci rýhy bylo třeba vykopanou zeminu postupně odstraňovat i ve 

vnějších vlnách štětovnic tak, aby nedocházelo při výkopech k následným výpadkům 

a ohroţení postupu prací. Postupovalo se v uzavřených sekcích. Kaţdá sekce měla dvě 

příčná čela ze štětovnic a vytvářela tak samostatnou uzavřenou jímku. Beranění štětovnic 

probíhalo ze stávajícího terénu bez zpevnění, neboť terén se jevil dostatečně únosný. 

Vyuţito bylo bezrezonančního beranidla na kolovém podvozku. Při výkopových 

činnostech se pouţívaly ocelové trubní rozpěry. Tyto se rozepřely přes ocelové převázky 

z válcových profilů. Takto byla dosaţena dostatečná stabilita paţící konstrukce. Jevilo se 

vhodné provádění výkopů postupně v sekcích po jednotlivých etáţích. Postupovalo se vţdy 

0,5 metrů pod převázku, následně došlo k osazení převázek a rozpěr, které byly 

zkontrolovány a následně aktivovány. Dále byl proveden výkop na další etáţ a postup 

opakován. K aktivaci rozpěr dochází přes opěrné plechy a vyklínování. 

Došlo k prodlouţení drenáţního ţebra severozápadním směrem a na jihozápadě za 

štolou ČD byla zřízena samostatná sekce pro zachycování obtékajících vod. Doporučená 

délka samostatné sekce byla 50 metrů. Průměrná hloubka od stávajícího terénu byla 

10,5 metrů. 

Po celou dobu výstavby drenáţního ţebra byl sledován vliv na stabilitu hráze 

skládky odpadů a zároveň na kolej ţelezniční vlečky. Sledovalo se zatíţení při výstavbě 

ţebra na budovanou larsenovou stěnu.  

V průběhu prací při hloubení drenáţního ţebra se odebíraly vzorky zemin. 

Četnost odebírání vzorků byla 1 vzorek/100 tun zeminy. Bylo odebráno minimálně 100 ks 

vzorků zemin pro stanovení koncentrací a k rozborům vodných výluhů. Byly stanovovány 

koncentrace organických látek v sušině, NEL, kovy, vodných výluhů. 
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Po dokončení výkopu a zřízení jímek pro čerpání byly tyto osazeny ponornými 

čerpadly pro čerpání vod. K systému čerpání a čištění vod jsou čerpadla připojena 

k potrubí vedoucímu k dekontaminační stanici. Je vyuţito elektroinstalace ovládacích 

prvků, jako jsou plovákové spínače. Při činnostech v rámci budování drenáţního ţebra 

došlo postupně k instalaci zařízení k čerpání vod z tohoto ţebra, a to dodávkami kabelů pro 

rozvody elektrické energie, vyuţíváním ponorných čerpadel, jističů i hladinových spínačů. 

Bylo instalováno potrubí pro dopravu vody společně s ventily a spojovacími prvky 

k připojení na čerpadla. Při vyuţití elektroinstalace bylo základní podmínkou splnění 

poţadavků dle instalovaného příkonu čerpadel, a ovládací zařízení i kabely byly určeny 

k uloţení pod povrchem terénu. Celková vzdálenost mezi oběma koncovými body 

sanačního drénu po prodlouţení a dekontaminační stanicí byla 825 metrů. Bylo 

realizováno 9 studní, které byly osazeny čerpací technikou pomocí ponorných čerpadel 

s výkonem 2 l/s a 1 sanační vrt. Celkový počet čerpacích míst byl tedy 10 ks. Čerpaná 

voda se dopravovala na dekontaminační stanici potrubím, uloţeným do nezamrzné 

hloubky pod povrchem terénu.  

Principem řešení drenáţního systému je realizace ţebra pro sanační čerpání NEL 

volné fáze vázané na strop tvořený terasovými štěrky, tzv. strop hlavní zvodně. Při tomto 

vyuţitém řešení je prioritou dbát na zamezení dalšího šíření moţné kontaminace ve směru 

proudění podzemních vod. V průběhu realizačních prací při výkopu drenáţního ţebra 

vznikaly odpady: 

 výkopová zemina, která byla kontaminována nebezpečnými látkami 

 zčerpaná volná fáze ropných látek z výkopu, která byla odstraněna následně 

v dekontaminační jednotce 

U získané výkopové zeminy byla vyuţita biodegradace ex-situ. Jednalo se 

o pouţití sanační metody biodegradační technologie TALPA-RPF, s. r. o., schválené 

Státním zdravotním ústavem v Praze. Bylo umoţněno u kontaminované zeminy vyuţít 

přítomné mikroflóry a zároveň implantovat do prostředí bakteriální kmeny s dostatečnou 

enzymatickou aktivitou. Aplikace biotechnologie byla prováděna na biodegradační ploše 

firmy TALPA-RPF, s. r. o. v areálu skládky v Dolním Benešově.  
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3.3 Strojně technologické zařízení mobilní čistírny 

Při sanaci dané oblasti bylo úspěšně vyuţito sanačního systému řešeného 

technologickým zařízením mobilní čistírny kontaminovaných vod. Tato mobilní čistírna 

byla vybudována na panelové ploše v jihozápadní části lagun. Zde byly sváděny všechny 

odčerpávané podzemní vody z drénu. Pro zajištění dostatečné kapacity pro přečišťování 

a poté shromaţďování přečištěných vod v případě přerušení zasakování těchto 

dekontaminačních vod byla vybudována retenční nádrţ. Napojení ze stanice na tuto 

retenční nádrţ bylo dále realizováno přes výtlačné potrubí z čerpací stanice haldových vod 

na lagunách do čističky haldových vod. Vyuţito je čerpacích pontonů. Pro provozní 

zajištění byla propojena retenční nádrţ s provozem čističky haldových vod.  

Technologické schéma mobilní čistírny kontaminovaných vod vyuţilo metod, 

které byly zařazeny za sebou v těchto stupních čištění: 

 gravitační separace (první stupeň) 

 provzdušňování (druhý stupeň) 

 filtrace (třetí stupeň) 

 absorpce (čtvrtý stupeň) 

 vyuţití retenční nádrţe 

U gravitační separace je vyuţito postupu separování látek s jinou měrnou 

hmotností, neţ je voda, jejichţ koncentrace dosáhly hodnot přesyceného roztoku, tj. dále 

tvoří volnou fázi. Převáţně jsou separovány a dále usazeny především mechanické 

nečistoty a částečně odstraněny hydroxidy ţeleza. Vyuţito je čtyř ocelových nádrţí. 

Kontaminant je moţno ve volné fázi postupně odčerpávat z hladiny nebo u těţších ze dna.  

Druhým stupněm čištění byla vhodná metoda provzdušňování. Bylo pouţito 

provzdušnění s pouţitím ventilátoru s příkonem 2,3 kW. Z tohoto stupně voda dále 

odtékala do retenčně-přečerpávací nádrţe. Odpadní vzduch byl čištěn průchodem 

sorpčními filtry s aktivním uhlím s hmotností 300 kg náplně.  

Třetím stupněm čištění byla filtrace, kde v tomto stupni byly zbylé mechanické 

nečistoty odstraněny filtrací vody v pískovém filtru. Tento stupeň bylo důleţité zařadit 

před absorpcí na aktivní uhlí z důvodu ochrany před neţádoucím znehodnocením 

mechanickými nečistotami a povlaky ţeleza. Voda následně po průchodu dosavadními 
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stupni obsahuje zbylé rozpuštěné kontaminanty v poměrně nízkých koncentracích, které 

jsou netěkavé.  

Čtvrtým stupněm je metoda sorpce na aktivní uhlí, přičemţ je vyuţito 2 sorpčních 

filtrů zapojených za sebou. Vhodný je i náhradní filtr pro výměnu z důvodu připravenosti 

a zbytečného nepřerušování sanačních prací v tomto stupni. Náplň filtru obsahovala 

2 500 kg aktivního uhlí. Vţdy při pouţívání těchto filtrů u prací se stejným charakterem je 

potřeba cyklicky tyto vyměňovat. Při skutečnosti zničení prvního filtru je moţné mobilní 

čistírnu kontaminovaných vod odstavit, sorbent vyměnit a filtr druhý, který je ještě 

relativně vyuţitelný, zařadit namísto zničeného. Následně je náhradní filtr vyuţit namísto 

druhého.  

Výhodou je zcela jednoduché propojení, které lze vyměňovat dle potřeby, 

jednotlivé části přepínat a případně doplňovat. U elementů s nebezpečím přetečení je 

vhodné jištění elektrické či mechanické. Při pouţívání těchto metod v obdobných 

podmínkách v jiných lokalitách můţeme očekávat splňující účinnost čištění pro zmiňované 

kontaminanty (NEL). Musíme správně dimenzovat jednotlivé stupně, zajistit plynulý 

provoz, správné vyškolení obsluhy, včasné kontrolování funkčnosti jednotlivých elementů, 

zejména kontrolu stavu filtrů, zapojení a případné zajištění výměny filtrů.  

Retenční nádrţ, na kterou byla dále dekontaminační stanice napojena při realizaci 

sanace, byla propojena přes výtlačné potrubí z čerpací stanice haldových vod na lagunách 

do čističky haldových vod. Bylo vyuţito čerpacích pontonů. V případě narušení procesu 

zasakování z důvodu oprav, úprav či čištění retenční nádrţ bylo moţno vyuţít ke 

shromaţďování dekontaminovaných vod. Počítáme s vyuţitím této nádrţe také při 

změnách a výkyvech mnoţství podzemních vod. Jednalo se o vyuţití tenkostěnné 

skořepiny, která byla svařena z plechů do tvaru válce. Vnitřní povrch nádrţe byl opatřen 

povrchem s dostatečnou odolností proti účinku čerpaných vod. Spoje musely být utěsněny 

pruţným tmelem s dostatečnou ţivotností. V průběhu provozu dekontaminační stanice 

vznikala odčerpaná a odseparovaná volná fáze ropných látek, tato byla ukládána 

v ocelových nepropustných sudech a dále byla odváţena do spalovny k následné likvidaci. 

Při hloubení drénu a výskytu velkého mnoţství této volné fáze bylo čerpáno z čerpacích 

jímek přímo do cisteren a tyto dále dopravovány k likvidaci. Vznikaly rovněţ kaly, které se 

usazovaly na dně usazovacích nádrţí a také při čištění pískových filtrů. 
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Na daném území byla retenční nádrţ válcového tvaru uchycena u dna pomocí 

kotevního pásku. Nádrţ byla opatřena revizními vstupy u dna a u svrchní části. Bylo 

zbudováno přepadové potrubí, které dále bylo svedeno do záchytné ochranné vany. Kaly 

byly z nádrţe vypouštěny do záchytné jímky, která byla vybudována v ochranné vaně. 

Proti povětrnostním vlivům se nádrţe zateplují, např. minerální vlnou, tímto je chráněno 

oplechování. Minerální vlna je pouţívána o tloušťce 100 mm.  

Postup prací, který vyuţíval tohoto systému stanice, můţeme zhodnotit jako 

příznivý z důvodu moţnosti jednoduchého zásahu při provádění změn vedoucích 

k zachování ekonomického hlediska provozu a zejména funkčnosti. Stavebnicový systém 

umoţňoval mobilnost a moţné vyřazení případných zastaralých technologických stupňů 

a případného nahrazení s vyuţitím modernějších technologií. Došlo tak k eliminaci 

nutnosti zastavení čerpání, přerušení provozu při nepředvídatelných změnách. Průběţnou 

kontrolou, dodrţováním včasného odstraňování závad a realizací udrţovacích prací je 

moţno sniţovat objem vynaloţených finančních prostředků při sanaci. Také je vhodné 

řešení ekonomického i estetického hlediska, jako např. zvýšení odolnosti proti korozi 

včasným nátěrem. Volíme materiálové provedení odpovídající danému prostředí.  

3.4 Zařízení staveniště a podmínky provádění sanace 

Zařízení staveniště a jeho rozsah se odvíjí od poţadavků definovaných 

projektovým řešením, dále délkou realizovaných prací a dle charakteru dodávek. Při 

zajištění činností jsou zřízeny objekty zařízení staveniště. Jedná se o mobilní objekty, které 

slouţí jako kanceláře, denní místnosti, šatny a sklady. Dále jsou budovány manipulační 

odstavné a skladovací plochy. Mobilní buňky vyuţívají základových pásů, venkovní 

rozvaděče pro zřízení elektropřípojek.  

Přístupovou komunikací na staveniště je odbočka z ulice Nákladní v Ostravě – 

Přívoze vlevo, která vede mezi objekty. Po této komunikaci je přístup k branám 

oplocených objektů skládky a čistírny haldových vod. Přístup ke skládce je moţný 

i průjezdem areálu Štěrkoven, který sousedí se zájmovým areálem na západě. Tato trasa je 

vyuţita především k výjezdu z pracovní zóny. Výjezd na veřejnou komunikaci se nachází 

u mimoúrovňového kříţení ulic Grmelova a Mariánskohorská. Odstavené dopravní 

a manipulační prostředky nesmí nikdy omezovat průjezdy obsluţných a přístupových cest. 
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Veškeré činnosti při realizaci prací musí být řízeny a prováděny tak, aby byly vţdy 

dodrţovány příslušné normy a předpisy z oblasti ţivotního prostředí a ochrany vod i půdy. 

Jedná se o zákony týkající se ochrany krajiny, vod, ovzduší, nakládání s odpady, nakládání 

s chemickými látkami. Dodrţujeme i podmínky a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné 

správy, smluvních podmínek a závazků.  

Při nakládání s odpady musíme předcházet: 

 vzniku odpadů 

 nesměšování, neředění odpadů 

 netřídění odpadů dle druhů 

 volnému ukládání odpadů na ploše či do nádob na komunální odpad 

 nedodrţení nakládání s nebezpečnými odpady, nedodrţení rozhodnutí příslušných 

orgánů veřejné správy 

 předávání odpadů firmám bez oprávnění  

 nedodrţování bezpečnosti a zdraví při práci 

3.5 Bezpečnost a zdraví při práci 

Při provádění sanačních prací zajišťujeme dodrţování bezpečnosti a hygieny 

práce. Osoby přítomné a pohybující se v areálu musí být seznámeny s provozními předpisy 

a normami v oblasti poţární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci týkajících se 

specifik daného pracoviště. Při manipulaci se zeminami a sutí přijímáme opatření 

k minimalizaci vzniku prašnosti. Dekontaminační zařízení při sanacích podzemních vod 

musí splňovat emisní limity a provoz podléhá schválení příslušných orgánů. Vlivy 

kontaminantů na pracovní prostředí v lokalitě a neţádoucí zdravotní účinky na osoby při 

realizaci sanačních prací pochází z přímého fyzického kontaktu s odpady 

a kontaminovanými zeminami při provozních manipulacích. Dodrţováním zásad hygieny 

práce a pouţíváním ochranných prostředků mohou být eliminovány či minimalizovány 

negativní účinky. Pouţíváme ochranné oděvy, gumové rukavice, vhodnou pracovní obuv. 

V opodstatněných případech pouţíváme prostředků ochrany dýchadel. Pouţití je nutno 

operativně upřesňovat na základě skutečně měřených koncentrací škodlivin v pracovním 

prostředí. Při hodnocení zdravotních rizik je potřeba vycházet z kvalitativního 

a kvantitativního posouzení zdravotních a dalších rizik souvisejících s existencí 
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kontaminovaných zemin a vod v okolí. Při technologii sanace podzemních vod je tato 

prováděna v uzavřeném technologickém okruhu, na jehoţ výstupu dochází k oddělování 

NEL ve formě olejů. Jejich uskladnění a přeprava k energetickému vyuţití je prováděna 

vyuţitím uzavřených sudů. Odvoz je zajišťován nákladními automobily. Zbytková voda 

z dekontaminační stanice je zpětně zasakována ve vrtech vytvořených zvlášť k tomuto 

účelu. Z prostoru zasakovacího drénu je odtěţení kontaminovaných zemin prováděno 

strojně. Ruční manipulace bývá vyuţívána v omezené míře a dodrţujeme čistotu 

přepravních a manipulačních zpevněných ploch a také pouţívaných mechanismů. 

Vzhledem k mnoţství, charakteru a způsobu manipulací dbáme nezvýšení úrovně emisí do 

ovzduší v přilehlé komerční, a především obytné zóně. Sledujeme doplňkové činnosti či 

zařízení, při kterých vzniká nebezpečí vzniku poţáru, např. elektrická zařízení, těţební 

mechanismy, dopravní prostředky, svařovací práce. 

3.6 Nakládání s nebezpečnými látkami 

S nebezpečnými látkami a přípravky můţe manipulovat pouze autorizovaná osoba 

či osoba autorizovanou osobou proškolená. Dále je nutno správně prostory, kde se 

přípravky a látky skladují a shromaţďují, označit. Také obaly látek musí mít jasné 

a správné označení. Areál skládky odpadů je začleněn do kategorie činností s vysokým 

poţárním nebezpečím a je zde přísný zákaz kouření a pouţívání otevřeného ohně. Při 

pouţívání otevřeného ohně je povolení prací výjimečné a to na příkaz pověřeného 

pracovníka. Při vyuţití kolových vozidel dbáme na pouţívání vozidel pouze s platnými 

prohlídkami STK. Havarijním únikům do ovzduší předcházíme především kontrolou 

zařízení. 

Bezpečnost provozu dále zajišťujeme vedením provozní dokumentace o strojích, 

pouţívaných technických zařízeních a technologiích.  

 Technická zařízení a vyuţívané stroje mohou být v provozu, pokud odpovídají 

příslušným předpisům a splňují předepsané zkoušky, revize a předepsané kontroly. 

Pracoviště, technická zařízení a stroje s nebezpečím ohroţení osob opatříme vţdy 

bezpečnostním, popř. signalizačním zařízením, jako např. vyuţívaní bezpečnostních 

značek, barev, světelných či akustických signálů. 
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3.7 Zařízení pro zpracování kyselých dehtů – NOLO, Nápravná 

opatření lagun Ostramo 

Jedná se o zařízení pro provoz technologie na úpravu a vyuţití odpadů vzniklých 

při sanaci staré ekologické zátěţe. Zařízení je umístěno v průmyslové zóně v pravobřeţní 

okrajové části údolní nivy řeky Odry a  je provozováno ve dvou etapách, a to v provozu do 

vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu (míchání paliva) na nově vybudované 

ploše v laguně a od vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu do ukončení sanace. 

Odpad, který se v lagunách nachází, je zařazen jako nebezpečný odpad. Jedná se o kyselé 

dehty.  

V jednotlivých lagunách R1, R2, R3 se nachází i zbytky plachetek, dřeva, 

předmětů ze ţeleza. Tyto neţádoucí části musíme odstraňovat, a to třídicí lţící, aby 

nedošlo k poškození speciálních zařízení. Dále můţe být pouţit bagr s dlouhým dosahem 

(CAT 345, CAT 330) osazený speciálním přídavným zařízením, např. hráběmi. 

Předupravený odpad je sypké konzistence, sesbíráváme jej a sniţujeme rizika ohroţení vod 

či horninového prostředí. Příměsi vyseparované z odpadu, které není moţno vyuţít např. 

při výrobě paliva, odpady stavebního charakteru, budou zařazeny jako jiné odpady 

obsahující nebezpečné látky a dále tříděny nebudou. Shromaţďujeme je v prostorách lagun 

a poté předáváme oprávněným osobám. 

Při vyuţití této technologie je pouţit bagr s dlouhým dosahem osazený speciálním 

přídavným zařízením, tzv. hráběmi. Toto slouţí k vytřídění předmětů jako např. ţelezo, 

dřevo, kusy pevných odpadů. Maximální pracovní hloubka je 5 metrů. Dále je vyuţito 

zařízení ALLU PM 500, které je speciálně určeno pro zvyšování únosnosti ploch, které 

následně vyuţíváme stavebně či technicky. Pouţívá se pro neutralizaci toxických materiálů, 

fixaci a zpevnění dříve zasolených půd a izolaci kontaminovaných půd. Postupně se přesně 

dávkuje a zapravuje pálené vápno (CaO) do obsahu lagun. K tomu je třeba vyuţít zásobník 

na vápno, ALLU PF na pásovém podvozku a zařízení pro kontrolu a sledování dat ALLU 

DAC. Poté je odtěţován takto předupravený obsah lagun s vyuţitím třídicí lopaty ALLU 

SC, ALLU SM, která je upevňována na hydraulickém pásovém rypadle. K dalšímu 

transportu odpadů jsou pouţívány nákladní automobily. 

Ropné látky s charakterem olejů a sráţkové vody tvoří kapalnou fázi. Tato je 

z prostoru laguny R2 odtěţována pomocí pásového rypadla do kontejneru, který je umístěn 
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uvnitř jílocementové těsnící stěny na břehu laguny R2. Odtěţená kapalná fáze z kontejneru 

potrubním vedením samospádem se odvádí dále do laguny R3. Toto trubní vedení je 

v kontejneru zaústěno na roveň dna cca 15 cm. Mohou být zachyceny sedimenty, které 

jsou odebírány zpět do laguny R2. V laguně R3 je umístěna separační a záchytná jímka, do 

které bude stékat kapalná fáze z povrchu této laguny a zde dojde k separaci olejové 

a vodné fáze. Do nadzemní zásobní nádrţe bude čerpána olejová fáze, bude slouţit jako 

zásobník o objemu 30 m
3
. Nádrţ bude umístěna uvnitř těsnící stěny, která je opatřena 

víkem proti únikům emisí do okolí. Čerpadla v jednotlivých lagunách před zavápněním 

jsou umístěna na mobilních pontonech či závěsných zařízeních. Tyto umoţní jejich 

operativní polohování při přečerpávání kapalné fáze.  

Činnosti v zařízení pro zpracování kyselých dehtů NOLO: 

 odtěţení, separace kapalné fáze kalů 

 předúprava kašovité a tuhé fáze kalů 

 kontrola předupraveného obsahu lagun a odtěţení tohoto obsahu 

 výroba paliva 

Odtěţení a separace kapalné fáze ropných kalů je realizována v prostoru laguny 

R2 a v laguně R3 je zřízena záchytná a separační jímka. Je vyuţito čerpadel v lagunách 

před zavápněním a tato jsou umístěna na mobilních pontonech či závěsných zařízeních pro 

zajištění operativního polohování. 

Předúprava kašovité a tuhé fáze ropných kalů je realizována pouze na části laguny 

R1, dále R2 a R3. Při činnostech na lagunách R2 a R3 hlídáme mnoţství dešťové vody 

a tuto odčerpáváme, prioritně nejdříve na laguně R2, později na laguně R3. Je důleţité, aby 

nedošlo k promáčení jiţ zpracovaného odpadu. Posléze je do předčištěných ropných kalů 

po jejich homogenizaci zapravováno pálené vápno (CaO). Je pouţíváno mobilních 

zásobníků, které jsou doplňovány vápnem dle potřeby z autocisterny a návěsové cisterny. 

Vyuţívá přesně dělené segmenty, definované pracovními poli. Do obsahu lagun je vápno 

zapravováno v takovém mnoţství, aby celkový obsah vápna činil cca 10 % ve vyrobeném 

palivu. Postup směrem do lagun vyuţívá mola. Je nutno je vytvářet v takovém počtu, aby 

prostor mezi nimi byl v dosahu techniky vyuţívané pro zavápnění. Mola jsou budována 

díky předvápnění, zahutnění, následně se vyuţívá separačních vrstev geotextilií a 

roznášecích geomříţí v jedné aţ třech vrstvách. Pro výplně bude pouţita zemina z prostoru 
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lagun. Při takovémto postupném budování mol je zároveň přečišťována a homogenizována 

plocha lagun. Je nutno sledovat mnoţství aplikovaného vápna. Dále je moţno připravovat 

odtěţbu zavápněné oblasti. Ta vyţaduje demontáţ částí geomříţe včetně geotextilie a 

zeminy. Tuto je moţno vrátit do místa odtěţí kontaminovaných zemin.  

Odtěţení předupraveného obsahu probíhá pomocí pásového rypadla, je odtěţován 

do nákladních aut a převáţen na mezideponii, která je nejdříve situována na laguně R1, 

případně později na břehu a ve vytěţených prostorách R2 a R3 lagun. Homogenizace 

proběhne ve dvou etapách. Při této homogenizaci dojde k rozdruţení odtěţeného materiálu 

a také vytřídění nehomogenních příměsí. Tyto budou shromáţděny v prostorách lagun R1 

aţ R3. Jedná se o prostory zajištěné proti úniku kontaminace jílocementovou těsnící stěnou. 

Při odtěţování je nutno zabraňovat zvýšení prašnosti pomocí předupravování odpadů 

umísťovaných na mezideponii pouţíváním zakrývacích fólií a vlhčením.   

Výroba paliva je realizována v laguně R0 a R2. Z mezideponie je předupravený 

odpad dopravován do vstupního zařízení technologie na výrobu paliva. Díky namíchání 

vstupních látek v mobilní míchačce v poţadovaném poměru bude získáno výstupní palivo. 

Vyuţívá se předupravený odpad a uhelný hruboprach, který je potřebný pro výrobu paliva 

a je do prostoru nově vybudované ţelezniční vlečky dopravován ţelezničními vagóny. 

Tato ţelezniční vlečka byla situována v blízkosti zájmového sanovaného území lagun na 

pozemku sousedícím s areálem. Následně je pro přepravu vyuţito nákladních aut. Při této 

výrobě paliva dbáme na kontrolu prašnosti, je vhodné vyuţívat fólii, např. u prací 

v prostoru mobilní míchačky v době klidu. Mnoţství dávkovaného hruboprachu 

přizpůsobujeme dle poţadavků koncových odběratelů. Dle toho je moţno získávat i druh 

vyráběného paliva.  

U přijatého odpadu musíme sledovat hmotnosti:  

 předupraveného odpadu, zavápněné kyselé dehty 

 aplikovaného vápna 

 odseparovaných odpadů vzniklých během předúpravy kašovité a tuhé fáze kalů, 

odtěţení předupraveného obsahu lagun 

 odpařené vody během procesu zavápnění (vyuţito laboratorních rozborů kyselých dehtů 

před a po zavápnění) 
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4 ZHODNOCENÍ SANAČNÍCH OPATŘENÍ 

SANOVANÉHO ÚZEMÍ KAROLINA 

V Moravskoslezském kraji téměř v centru Ostravy se nachází území Karolina. 

Tato lokalita byla těţce zasaţena lidskou průmyslovou činností dlouhodobého charakteru. 

Téměř 150 let zde byla soustředěna koksovna, elektrárna a také chemická výroba, která 

byla zaměřena na zpracování vedlejších produktů z koksu. Touto činností byla 

kontaminována půda na daném území a také podzemní vody. V této lokalitě byla prioritou 

likvidace všech látek škodlivých vodám, které se nacházejí v tekuté fázi. Sanační práce 

znamenají odstranění těchto škodlivin a látek koncentrovaných v podzemních dutinách. 

Veškerá likvidace musela probíhat za dodrţování podmínek platných v oblasti odpadového 

hospodářství. Při dekontaminaci znečištěného horninového prostředí dojde k odstranění 

látek škodlivých vodám, i látek vázaných v koncentrované podobě na kontaminovaném 

horninovém prostředí. Při provádění sanačních prací bylo nutno sledovat základní rizika 

související s inhalací emisí těkavých látek, dodrţování limitů prašnosti, neznečišťování 

příjezdových cest, dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví. V této lokalitě bylo počítáno 

s navrácením zeminy do vytěţeného prostoru a to v příslušném vrstevním sledu. Ta musela 

splňovat cílové sanační limity. Sanační technologie zahrnovala základní údaje s přesným 

průběhem a upřesněním míry a rozsahu kontaminace podzemních vod, zemin uvnitř 

a mimo vlastního dehtového tělesa a půdního vzduchu. Odtěţené znečištěné materiály byly 

zneškodněny a dále vyuţity recyklací, popřípadě upraveny metodou biodegradace či 

termické desorpce. Musely být po provedené úpravě splněny limity v sušině a ve výluhu, 

aby mohly být pouţity pro zpětný zásyp. Odtěţený kontaminovaný materiál, který nebylo 

moţno pouţít zpět, se stal odpadem. Také se zde nacházely zeminy, které mohly být 

pouţity bez úprav pro zpětný zásyp. Ty byly na dané lokalitě ukládány na příslušných 

mezideponiích. 

Rozdělení těţených zemin a materiálů do skupin: 

 Skupina 1 – zeminy, které byly upravovány termickou desorpcí či biodegradací 

 Skupina 2 – zeminy, které jsou uloţené na skládku nebezpečných odpadů 

 Skupina 3 – zeminy, které jsou uloţené na skládku ostatních odpadů 
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 Skupina 4 – zeminy, které jsou uloţené na jednodruhové skládce 

 Skupina 5 – zeminy bez úprav určené pro zpětný zásyp 

Vyuţité sanační technologie vyuţívaly skládkování, při kterém došlo ke 

zneškodňování zemin a stavebních odpadů, které dle výsledků rozborů z provozního 

vzorkování zahrnovaly zeminy patřící do skupiny obsahující nebezpečné odpady, ostatní 

odpady a zeminy uloţené na jednodruhové skládce. Recyklace byla moţná u stavebních 

a demoličních materiálů včetně strusek ze Ţofiiny huti, kde v minulosti probíhala burza. 

Při provozním vzorkování musely zeminy splňovat limity ve výluhu pro podzemní vody 

a po splnění podmínek byly zpětně vyuţity. 

Termická desorpce je procesem dekontaminace zaloţeném na zplyňování. 

Dochází ke zplyňování uhlovodíkových kontaminantů. Technologický postup je v podstatě 

sloţen ze dvou fází. První fáze představuje předpřípravu materiálu určeného 

k dekontaminaci v samotné jednotce termické desorpce. Druhá fáze je samotná 

dekontaminace dekontaminovaného materiálu. Fáze předpřípravy materiálu je tvořena 

drcením, tříděním či případně homogenizací za účelem dosaţení určené optimální zrnitosti 

materiálu. Vhodná zrnitost materiálu je do 50 mm. Případná homogenizace spočívá 

v rovnoměrném namíchání materiálu s rozdílnou kontaminací. Jedná se o míchání 

materiálu s niţší kontaminací s materiálem s vyšší kontaminací tak, aby došlo 

k nejrovnoměrnějšímu rozloţení kontaminace u zpracovávaného materiálu. Takto 

připravený a odpovídající materiál je s vyuţitím magnetického odlučovače a plnícího 

dopravníku díky pásového dopravníku dodáván do dvoukomorového rotačního desorberu. 

V nízkoteplotní sekci desorberu, která je první, dochází nejdříve k odpaření vody a lehkých 

frakcí znečišťujících uhlovodíkových látek. Tuto nízkoteplotní sekci zemina opouští se 

zahřátím na teplotu 100 aţ 200 °C. Je dodána dále do vysokoteplotní sekce desorberu. Pro 

kvalitní proces dekontaminace je tato sekce velice důleţitá. Dochází k zahřátí na teplotu 

550 °C. Díky této vysoké teplotě je zaručeno úplné odstranění znečištění organického 

původu. Doba setrvání v desorberu se pohybuje okolo 8 minut, ale je závislá na míře 

kontaminace a tato doba je průměrná. Dále po opuštění desorberu pokračuje materiál do 

chladicí jednotky. Jedná se o rotační válcové zařízení, kde je dekontaminovaný materiál 

dále chlazen přímým působením chladící vody na teplotu 90 °C. Pro sníţení prašnosti 

dekontaminovaného materiálu je přidávána voda. Pásovými dopravníky je takto upravený 

materiál dopraven do mezideponie. Zde jej následně vzorkujeme. Dekontaminační proces 
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probíhá s vyuţitím ventilátorů pro vytvoření mírného podtlaku. Ve vysokoteplotní sekci 

desorberu jsou vznikající plyny protiproudně vedeny do sekce nízkoteplotního desorberu. 

Při průchodu plamenem hořáku se částečně spálí. Takovéto plyny zároveň společně 

s plyny pocházejících z nízkoteplotní sekce desorberu pokračují přes cyklónový odlučovač 

prachu. Za cyklónovým odlučovačem je moţno přidat aditivum Sorbalit do proudů plynů. 

Toho se vyuţívá k odstranění malého mnoţství rtuti. Dále proud plynů postupuje 

k odstranění prachových částic do filtrační jednotky. Tato se skládá obvykle z 2 500 kusů 

trubek tvořených zhutněnou plstí keramických vláken. Zde dochází i k odstranění Sorbalitu 

s navázanou rtutí. Takový filtrační systém je schopen pracovat při teplotách 800 °C. Filtry 

jsou v pravidelných pěti aţ desetiminutových intervalech čištěny pomocí proudu 

stlačeného vzduchu uvolňovaným do vnitřní části filtračních trubek. K hlavnímu proudu 

dekontaminovaného materiálu, který postupuje z desorberu k chladící jednotce, je přimísen 

hrubý prach. Tento hrubý prach pochází z cyklónového odlučovače a pomocí šnekového 

dopravníku je dále veden do mezery tvořené vnější a vnitřní stěnou desorberu, kde došlo 

k jeho dekontaminaci.  

Uhlíkové odpařené látky procházejí přes výměník tepla a jsou z keramického 

filtru vedeny do komory pro dodatečné spalování. Zde dochází k jejich oxidaci, která je 

zajištěna v komoře s kyslíkovým přebytkem. Teplota uvnitř komory je zachovávána na 

900 °C a spaliny se zdrţí v této komoře po dobu jedné sekundy. Horké spaliny za komorou 

dodatečného spalování prochází výměníkem tepla k předhřívání plynů a vstupují do 

komory dodatečného spalování. Z výměníku tepla jsou odcházející spaliny vedeny ještě do 

mokré pračky. Zde je ještě odstraňován oxid siřičitý. Před jejich vstupem do věţe pračky 

jsou tyto horké spaliny sprchovány chladící vodou. Pomocí tohoto postupu je jejich teplota 

sníţena na 84 aţ 90 °C. Vodný kapalný odpad je odváděn do dvouplášťové nádrţe, zde je 

dočasně uskladněn a následně předán oprávněné firmě ke zpracování. Dalším 

dekontaminačním procesem je biodegradace. Tato metoda je zaloţena na principu 

přirozené schopnosti původních bakteriálních kultur v zemině a vyuţití této schopnosti. Je 

pouţita schopnost bakteriálních kmenů a speciálních houbových kultur, vyuţívá se 

netradičně zdrojů uhlíků. Tímto dojde k jejich odstranění z dané zeminy. Pro jejich aktivní 

činnosti optimalizujeme při procesu podmínky pro pouţití biodegradace.  
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Obrázek 4: Pohled na část lokality Karolina 

4.1 Zeminy s obsahem škodlivin, přípravné práce a související 

činnosti v rámci sanace 

Česká inspekce ţivotního prostředí je odborným orgánem státní správy. Tento 

orgán byl pověřen dozorem zákonných norem v oblasti ţivotního prostředí a dohledem na 

dodrţování závazných rozhodnutí správních orgánů. ČIŢP byla zřízena v roce 1991. Po 

průzkumech pro zjištění a vymezení plošného i hloubkového rozsahu kontaminace dané 

oblasti bylo v listopadu 1996 rozhodnuto Českou inspekcí ţivotního prostředí, oblastním 

inspektorátem Ostrava, o jednotlivých opatřeních k nápravě závadného stavu zjištěného 

tímto průzkumem. Cílem bylo především odstranění a dále likvidace škodlivých látek, 

zastavení šíření kontaminace a moţné následné vyuţití území za přijatelných zdravotních 

rizik. Musely být stanoveny cílové limity škodlivin, především benzenu, fenolu, ropných 

látek a naftalenu.  

Zeminy s obsahem pod limit ČIŢP jsou zeminy, které spadají do skupiny zemin 

určených pro zpětný zásyp bez speciálních úprav: 



Roman Břenek: SANACE ÚZEMÍ SKLÁDKY ODPADŮ s. p. DIAMO, tzv. LAGUNY 

OSTRAMO V OSTRAVĚ 

2011   33 

 zeminy, u kterých sanační ukazatel v sušině dle rozhodnutí České inspekce ţivotního 

prostředí nebyl překročen, jedná se o zeminy pro příslušnou vrstvu. Vodný výluh nesmí 

překročit limity specifikovaných ukazatelů daných ČIŢP pro podzemní vodu 

 zeminy s obsahem benzo(a)pyrenu a anorganických škodlivin nad limit ČIŢP, u nichţ 

vodný výluh nepřekročil limity ukazatelů daných inspekcí 

 recyklovaný materiál z demolic, u nějţ vodný výluh nesměl překročit limity 

specifikovaných ukazatelů pro podzemní vody (zpřísněné o chybu při laboratorním 

stanovení) a také u něj nesmí být překročen ţádný sanační ukazatel v sušině pro 

příslušnou vrstvu po sanaci 

Takovéto zeminy a získané materiály při sanačních činnostech jsou dočasně 

soustředěny na mezideponii a dále pouţity do zpětných zásypů vţdy v příslušném 

vrstevním sledu. K těmto zeminám mohou být přiřazeny také odtěţené zeminy, u kterých 

příslušnou technologickou úpravou došlo ke sníţení koncentrací škodlivin na povolenou 

úroveň. Zeminy, které tyto limity nesplňovaly, dále nebylo moţno zařadit pro zpětný zásyp 

a jsou povaţovány za odpady. Ani přes moţnost vyuţití známých technologií u nich 

nedojde ke splnění kvalitativních limitů, dle vyhodnocení výluhových zkoušek a jejich 

výsledků je nelze zpět vyuţít. Budou zneškodněny na příslušných skládkách dle platných 

postupů. 

Odpady, které vznikají při vlastních sanačních pracích, jsou např. ţelezo, ocel, 

asfalt s obsahem dehtu, zemina, kameny, stavební odpad, demoliční odpad, betony, cihly, 

suť, kabely a další. 

Z důvodu existence staré důlní jámy Karolina musel být proveden dokonalý 

uzávěr profilu jámy pomocí milánské stěny. Byla v horní části překryta ţelezobetonovým 

poklopem. Bylo nezbytné zabránit moţným nekontrolovatelným výstupům metanu na 

povrch či do objektů. Dlouhým odvětrávacím komínkem bylo umoţněno odvětrávání důlní 

atmosféry, přičemţ tento komínek je opatřen filtrační částí. Později byly realizovány práce 

na zajištění staré jámy pro monitorování stavu zásypu a signalizaci případného moţného 

poklesu. Toto bylo nutné z důvodu kontrolování stability a případné stability povrchu 

v blízkosti jámy. Hloubka 550 metrů mohla případnou moţnost ztráty stability zapříčinit. 

Dále pro zajištění plynové bezpečnosti při realizaci skrývky u sanačních prací byly 

odvrtány monitorovací a odplyňovací vrty do hloubky přibliţně 120 metrů, které byly 
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zaměřeny do vyrubaných svrchních slojových částí blízko jámy Karolina pro řízené moţné 

odvádění důlních plynů s minimalizací rizika případného výronu metanu v průběhu sanace. 

Po realizaci sanačních prací bylo se zachováním funkčnosti těchto vrtů počítáno pro 

monitorování s vyuţitím pro operativní převod k odsávání v případě nutnosti potřeby.  

Byla provedena přeloţka parovodu a elektrokabelů. Samotné zajištění stavební 

jámy bylo zajištěno vyuţitím milánských a štětových stěn. Tyto byly kotveny zemními 

kotvami s antikorozní úpravou, protoţe byla předpokládána přítomnost vody 

a povětrnostních vlivů. Dále paţící stěny minimalizovaly rozsah těţby kontaminované 

zeminy, stavební jáma je lépe utěsněna proti přítoku podzemní vody. Funkce statická 

a těsnící byla realizována vetknutím stěn pod dno stavební jámy. Stěny v podzemní části 

byly kotveny přímo bez převázek. Kotevní převázky štětových stěn byly zavěšeny na 

ocelových profilech Larssen v provedení ţelezobetonovém monolitickém.  

4.2 Technologie a organizace provozu  

V dané lokalitě bylo nutno dbát na tyto body: 

a) vytyčování polí pro vzorkování, dále dle výsledků vzorků zatřídění do skupin 

b) demolice podzemních konstrukcí, vytěţení zemin dle jednotlivých polí a jejich odvoz 

c) po celou dobu sanačních prací sledování hladiny podzemní vody, sniţování této hladiny, 

čerpání z vrtů, vyuţití potrubí a přemisťování potrubí při sanaci 

d) vytváření sjezdů, komunikací 

e) úprava dna, návoz materiálů pro zásyp, jeho rozprostření a zhutnění 

Po celou dobu sanačních prací je velmi důleţité sledovat prašnost a dodrţování 

opatření proti prášení. Jedná se o lokalitu v bezprostřední blízkosti centra Ostravy. 

Zejména při pouţití dopravních prostředků na staveništi můţe docházet k víření 

a zvyšování mnoţství polétavého prachu v ovzduší. Tento problém je moţno eliminovat 

díky vyuţití skrápění hlavních i vedlejších dopravních tras a prostoru, kde dochází k těţení 

materiálu. Vyuţito je mobilních kropiček a hadic pro prvotní řešení sniţování prašnosti 

a negativních vlivů na ţivotní prostředí. Z důvodu nutnosti sniţování hladiny podzemní 

vody lze pomocí čerpání z vrtu tuto vodu vyuţít. Je důleţité provádět očistu vozidel, která 

jsou v areálu vyuţívána. Při výjezdu vozidel mimo areál bylo nutné důsledně dodrţovat 

předpisy a standardy dané legislativou týkající se hygieny práce, směrnic a nařízení 
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vzhledem k ochraně ţivotního prostředí a lokality nacházející se v centru města. Bylo 

důleţité hlídat technický stav vozidel, aby při jejich pohybu nedošlo k neţádoucím ztrátám 

při manipulaci a převozu naloţeného materiálu. Důleţitá při sanaci byla kontrola 

příjezdových cest, aby nedocházelo ke vzniku neţádoucích nerovností.  

V oblasti bezpečnosti a dodrţování ochrany zdraví bylo pracoviště dozorováno 

Obvodním báňským úřadem. Jedná se o Obvodní báňský úřad pro Severomoravský kraj se 

sídlem v Ostravě, dozorující činnost prováděnou hornickým způsobem na povrchu. 

4.3 Vyuţití sanovaného území  

Na sanovaném území byly jiţ zahájeny stavební práce související s výstavbou tzv. 

Nové Karoliny. V červnu 2008 byla slavnostně zahájena I. etapa budování městského 

centra Nová Karolina. Celá oblast sanovaného území bude postupně zahrnovat výstavbu 

velkého zábavního a obchodního centra, patrových parkovišť, velkého administrativního 

centra, bytových domů, ale také hlavní ulice a náměstí. Dále zde vzniknou maloobchodní, 

kancelářské a rezidenční prostory na ploše 32 ha.  

Počáteční práce v říjnu roku 2008 zahajovaly stavbu kancelářského objektu. 

Výstavba obchodního a zábavního centra představovala stavební práce v prvotním sledu 

představující výkopy jámy, které dosahovaly úrovně hladiny spodních vod, kde byly 

důleţité zemní práce v souvislosti s paţením stavební jámy. Po zajištění zapaţení se 

musela tato spodní voda odčerpávat a dále pokračovat ve výkopech na úroveň, kde byly 

zahájeny stavební práce v souvislosti se samotným zaloţením objektu. Také bylo nutno 

provést přeloţky sítí, stavbu výměníkové stanice pro objekty v souvislosti se zásobováním 

teplem i chladem, vyřešit vedení dešťové kanalizace. Při výstavbě na tomto území je 

počítáno s výstavbou náměstí o velikosti přibliţně 100 x 80 metrů. Toto je dle koncepce 

předurčeno jako vysoce vyuţívaná lokalita, která má mít charakter čtyř ročních období. 

Dle toho lze vyuţít vegetaci a materiály, které budou dále dotvářet v různých úrovních 

místa slouţící nejen k odpočinku, ale také umístění infocentra, zeleně, drobných 

odpočinkových prvků, pěší zóny a podobně. Centrální náměstí z jiţní strany bude volně 

navazovat na památkově chráněné objekty elektrocentrály a ústředny, které budou 

renovovány. Pulsující vyuţití nového centra a náměstí budou zajišťovat i nově vystavěné 

obchody, místa pro výstavy, zahradní restaurace, fitness centrum, obytné domy. Pod 
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mnoha objekty je počítáno s vyuţitím pro podzemní parkoviště, která musí být přístupná 

z okrajové cesty. Samotné napojení v rámci dopravního řešení počítá s vyuţitím stávající 

městské dopravní situace s vyústěním do třídy 28. října, dále do prodlouţené Poráţkové 

ulice. V jiţní části je dopravní situace řešena přes řeku Ostravici do Slezské Ostravy. 

Při realizaci zemních a stavebních prací, při vyuţití dopravních prostředků bylo 

nezbytné neustále sledovat a kontrolovat čistotu přilehlých komunikací, neboť samotné 

území se nachází v bezprostřední blízkosti ulice 28. října, hlavní dopravní tepny města. 
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5 SROVNÁNÍ ZPŮSOBŮ POUŢITÝCH SANAČNÍCH 

PRACÍ 

Sanovaná zájmová území se nacházejí shodně na území města 

v Moravskoslezském kraji. Dopravně jsou obě území dobře přístupná a vyuţívají dopravní 

obsluţnosti cest, které slouţí také pro dopravní obsluţnost města a jeho obyvatel. Proto 

u obou lokalit bylo prioritou v průběhu realizace sanačních prací nenarušovat 

a neznečišťovat bezprostřední okolí, dbát na dodrţování bezpečnosti a zdraví při práci, 

dále nezatěţovat ţivotní prostředí a neznečišťovat podzemní vody. U obou lokalit při 

realizaci sanačních prací bylo nutno počítat s hlukem ze stavebních strojů a vyuţitých 

mechanismů, dále mírným navýšením emisí znečišťujících látek do ovzduší, kdy u obou 

lokalit se dbalo na jejich sledování. Znečišťující látky v ovzduší jsou obtěţujícím faktorem 

ţivota obyvatel v jakékoliv lokalitě. V městské zástavbě vlivem vysokého počtu 

obsazenosti bytů a domů je vyuţití automobilů a vyuţití městské dopravy vysoké. Při 

existenci staveb ve městě a vyuţití stavebních strojů či nákladních automobilů se hlídal 

nárůst tuhých znečišťujících látek, jako je prach, oxid dusíku, uhlovodík a oxid uhelnatý. 

V obou lokalitách při nakládání kontaminované zeminy se uvolňují tuhé znečišťující látky 

a těkavé organické látky. Správným sledem stavebních prací, vyuţíváním kropiček 

a kontrolní činností byla vhodně eliminována zátěţ obyvatelstva ze strany čistoty ovzduší, 

byly sledovány těkavé organické látky, byl sniţován zápach a mnoţství výfukových plynů. 

U lokality lagun je příznivé působení porostu stromů jako dělící stěny od nedaleké obytné 

zástavby. Lokalita Karolina tuto dělící bariéru nemá.  

Přes negativní působení hluku, moţný mírný nárůst pachu emisí do ovzduší si 

většina obyvatelstva města uvědomuje, ţe se jedná o průvodní jevy při realizaci vyčištění 

exponovaných zájmových území. Tato budou po sanaci k dispozici pro další vyuţití a to 

zejména z důvodu jejich výhodné polohy v rámci území města. U obou lokalit byla míra 

rizika ohroţení zdraví na přijatelné úrovni. Obě zájmová území byla v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci zabezpečena oplocením. Vstup na pracoviště je moţný pouze 

určitými místy. U vjezdu na pracoviště byla vyznačena povolená rychlost na pracovišti 

dopravní značkou, kdy vhodná maximální povolená rychlost byla stanovena na 20 km/hod. 

Prováděnou sanací nebude dotčen zemědělský půdní fond, neboť pozemky jsou vyňaty ze 
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zemědělského půdního fondu. Vlivem lidské činnosti zaměřené na oblast průmyslu se 

v zájmových územích nenachází vrstva humózní zeminy. Přirozený půdní kryt byl touto 

činností poškozen. V minulosti byla půda vhodná k vyuţití odtěţena nebo překryta 

naváţkami při postupné výstavbě průmyslového areálu u lokality Karolina a odtěţena 

i znečištěna v oblasti lagun. Sanace znamenají trvalý zásah velkého významu do 

horninového prostředí. Tento vliv je vysoce pozitivní, neboť v obou případech dochází ke 

zlepšení současného stavu. Dojde k trvalému odstranění a neškodlivé likvidaci všech 

kontaminantů, látek škodlivých vodám nacházejících se v tekuté fázi a také 

v koncentrované podobě v podzemních dutinách. Látky jsou likvidovány vţdy za 

podmínek stanovených místně příslušnými orgány odpadového hospodářství. Dále je cílem 

sanačních prací zneškodňování látek škodlivých vodám, vázaných v koncentrované podobě 

na znečištěné horninové prostředí a při tomto zneškodňování takových hmot posuzovat 

vţdy jejich škodlivost stejně jako u posuzování odpadů o stejném či analogickém členění. 

Realizací sanačních prací u lokality Karolina dochází k ovlivnění geotechnických, 

geologických a hydrogeologických poměrů daného horninového prostředí na lokalitě. Je 

moţno vyuţít řízené skladby materiálů pro zpětný zásyp v jednotlivých hloubkových 

úrovních a jeho hutnění. Tohoto postupu je vhodné vyuţít na kaţdém sanovaném území. 

Bude dosaţeno ţádoucí skladby povrchu dané lokality ve vztahu k následnému vyuţití 

území. 

Na obou lokalitách bylo prováděno vytýčení podzemních a nadzemních sítí, 

vstupy na pozemky a přístupové komunikace. Realizovaly se vrtné práce, laboratorní práce, 

odběry vzorků podzemních vod a zemin, dále čerpací zkoušky s nutností jejich 

vyhodnocení, geologické práce a instalace čerpací techniky. Bylo nezbytné provádět 

přeloţky inţenýrských sítí. Průzkumné vrty měly za cíl ověřit přítomnost kontaminace 

a základní parametry vzorků. Pro kontroly laboratorních a vzorkovacích prací bylo vhodné 

v průběhu realizačních prací odebírání paralelních vzorků a tyto analyzovat v jiných 

laboratořích neţ vzorky základní.  

Obě zájmová území blízce sousedí s kolejemi ČD. U lokality lagun bylo tohoto 

vyuţito dostatečně především u dopravování uhelného hruboprachu při vyuţití zařízení pro 

zpracování kyselých dehtů. V případě budoucího vyuţití obou lokalit je vhodné obě 

lokality v rámci dopravní obsluţnosti a sníţení prašnosti města řešit také touto moţností 

vyuţití ţeleznice. V současné době je tlak na sniţování ekologické zátěţe na území města 
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Ostravy, také tlak na zvyšování růstu návštěvnosti města turisty a s tím související čisté 

a zajímavé prostředí pro odpočinek, relaxaci a kulturu. Obecně si obě sanovaná území jsou 

podobná významným zásahem lidské průmyslové činnosti v minulosti, opuštěním lokality 

při zjištění vysokého stupně znečištění horninového prostředí. U obou lokalit bylo vyuţito 

částečného navrácení odtěţené a vyčištěné zeminy. Takto získaná dekontaminovaná 

zemina byla rozprostřena v závislosti na moţném záměru vyuţití lokalit. Z důvodu 

budování základů a postupu stavebních prací na Karolině bylo nutno toto další vyuţití 

dekontaminované zeminy koordinovat.  

U obou lokalit se musel při průběhu sanačních prací vytříďovat tuhý odpad, 

ţelezo, dřevo, plasty, zbytky plachetek, gumy, betony či další odpady nacházející se na 

sanovaných územích při zahájení sanačních činností. Tyto odpady různého charakteru tam 

zůstaly jako následek nejen průmyslové činnosti, ale i v důsledku opuštění lokality. 

Nestřeţením území a volným přístupem vznikala moţnost nekontrolovaného zanechání 

odpadů, vzniku černých skládek apod.  

U zájmových území lagun a Karoliny se sniţovala zvyšující hladina podzemních 

vod, čerpaly se podzemní a povrchové vody z výkopu pro zdárný průběh sanace. Tyto 

práce byly realizovány na obou územích. Tímto bylo zajištěno zamezení podmáčení 

zeminy na lokalitách, díky čehoţ nedocházelo k moţnému zpomalení postupu sanačních 

prací. Při nekontrolování hladin výše zmiňovaných vod by hrozilo porušování dopravních 

cest a následně rozšiřování do sousedního okolí.  

Při srovnání nacházíme shodu u  následné dekontaminace na obou lokalitách 

nejen jednotlivých typů vod, jako např. povrchových, čerpaných, ale i dekontaminaci 

zemin a moţného znovupouţití takto upravených zemin. U obou lokalit byla částečně 

vyuţita sanační metoda zaloţená na pouţití biodegradační technologie. Na lagunách si tato 

metoda vyţádala nutnost přepravy do areálu skládky v Dolním Benešově. V souvislosti 

s výrobou zaměřenou v minulosti na produkci petroleje, letecký benzín, výroby pohonných 

hmot a olejů a díky rozborům obsahu lagun byla zjištěna vhodnost pro případné vyuţití 

k výrobě paliva. Lokalita území Karoliny byla v historii vyuţívána průmyslovou činností 

zaměřenou na koksovnu, elektrárnu, chemickou výrobu se zpracováním vedlejších 

produktů z koksu. Z důvodu charakteru zaměření daného území v minulosti zde nacházíme 

předpoklad pro případné vyuţití k výrobě paliva, ale umístěním území Karoliny 
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a především existujícím poţadavkem brzkého vyuţití lokality toto není vhodné. Od 

počátku prací bylo jasné určení následného vyuţití pro výstavbu velkého zábavního 

a obchodního centra, patrových parkovišť, velkého administrativního centra, bytových 

domů či náměstí. Při pouţití technologie jako např. v zařízení pro zpracování kyselých 

dehtů NOLO (u lagun) s moţností získání paliva není tato technologie u Karoliny vhodná, 

a to z důvodu potřeby vytvoření prostoru na výrobu paliva a tím blokace části lokality. 

Lidé by při běţných denních činnostech a bydlení byli nepřiměřeně obtěţováni přítomností 

prostoru na výrobu paliva. Převoz materiálu získaného na území Karoliny na lokalitu lagun 

vhodného pro vyuţití na výrobu paliva by byl moţný, ovšem pouze za předpokladu 

vhodného načasování a sladění prací na obou lokalitách. Z důvodu časového nesladění, 

odlišného financování, také rozdílnosti majetko-právních vztahů sanovaných území, je ze 

současného pohledu neekonomické. 

Dalším společným znakem srovnání sanačních prací bylo zasaţení území. Pro 

zamezení případného šíření kontaminace byly úspěšně na obou lokalitách vyuţity milánské 

stěny. U Karoliny z důvodu existence staré důlní jámy musel být proveden dokonalý 

uzávěr profilu jámy pomocí milánské stěny, ta byla následně v horní části překryta 

ţelezobetonovým poklopem. Na lagunách byly také s úspěchem vyuţity milánské stěny, 

které byly postupně dobudovávány s hlavním zaměřením zamezení šíření kontaminace 

vlivem spodních vod ve směru šíření k niveletě vodního toku řeky Odry. 

Finanční náročnost obou akcí je vysoká především z důvodu postupného nárůstu 

stupně zanedbání daných lokalit v minulosti. Při průběţném odstraňování škod a likvidaci 

zasaţení nízkého stupně jsou výdaje spojené s narovnáním stavu vydávány postupně. 

Avšak pokud tomu tak není, bývají následná nápravná opatření odsouvána z důvodu 

chybějících financí většinou do doby, neţ je stupeň ohroţení pro bezprostřední okolí 

zhodnocen jako nebezpečný. Z důvodu chybějících volných pozemků především 

v blízkosti centra je sanace kontaminovaných pozemků vysoce ţádoucí. Dochází ke 

zlepšení vzhledu města, ţivotního prostředí, ale rovněţ k vytvoření lokality moţné pro 

různé aktivity obyvatel města, rozvoj kultury a vzniku pracovních příleţitostí. Město se 

neustále rozšiřuje. Počet obyvatel a jejich kaţdodenní ţivot stanovuje nároky na dopravní 

obsluţnost. Kaţdá nová lokalita s sebou přináší nutnost řešení následné dopravy. Lokalita 

v centru města v takové velikosti nebývá z hlediska moţného vyuţití volně dostupná. Proto 
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jsou sanační práce vţdy přínosem. V případě Karoliny a dobrého výhledu na toto území 

z hlavních dopravních tepen byl veškerý pohyb na lokalitě středem zájmu obyvatelstva. 

U obou lokalit bylo vhodné vyuţití mezideponií k dočasnému soustředění 

vytěţeného materiálu, zjištění stupně znečištění, částečného vytřídění materiálu vhodného 

ke znovupouţití. Tento postup není moţné vyuţít pouze v případě sanace jiné lokality, kde 

by bylo hlavním omezujícím parametrem nedostatek prostoru, popř. vysoký stupeň 

podmáčení a nevhodnosti terénu k vytvoření mezideponie, neexistence vedlejších volných 

pozemků k vyuţití pro takový záměr z hlediska majetkových poměrů apod. Rovněţ není 

vhodné v případě vytěţení kontaminovaného materiálu s vysokým obsahem tekuté fáze, 

kde by bylo nutno zahuštění a převedení na kašovitý aţ pevný stupeň těţeného materiálu. 

U sanačních prací na srovnávaných lokalitách bylo toto nezbytné u lagun z důvodu 

zasaţení oblasti povodněmi, později částečného ovlivnění přítomností sráţkových vod. 

Toto ovlivňovalo i oblast Karolina. Na této lokalitě byla přítomnost vody řešena především 

při nutnosti odčerpávání při činnostech souvisejících s výkopy a vytěţováním materiálu. 

Úspěšně byla vyuţívána především kolová doprava. Její předností je snadná 

manipulace, méně nákladné budování přístupových cest neţ např. u dopravy ţelezniční. 

Také likvidace dočasných obsluţných cest je poměrně rychlá s moţností pouţití některých 

prvků na jiných stavbách, např. vyuţití panelových cest. Nevýhodou je moţnost úniku 

pohonných látek, při podmáčení terénu nutnost kontroly stavu přístupových cest, obsah 

přepravovaného materiálu omezen nosností vozidel. Zde bylo nutno dbát na neuvolňování 

převáţeného materiálu při přepravě a moţnému znečišťování hlavních dopravních tahů, 

které pouţívají obyvatelé města pro běţnou dopravu. Napojení obou lokalit na dopravní 

cesty ve městě je podobné. Jedná se o napojení na asfaltové komunikace.  

Cílem sanačních prací je na sanovaném území a okolí dosaţení eliminace 

případných negativních pozůstatků z minulosti a eliminace moţného nebezpečí zvyšování 

záporných vlivů. Tento cíl je u obou lokalit spatřován jako postupně naplňovaný. 
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6 ZÁVĚR, VYHODNOCENÍ POZITIV, DOPORUČENÍ 

Sanační práce na lokalitě lagun měly za úkol odstranění ekologické zátěţe města 

vlivem lidské průmyslové činnosti v minulosti. Stejný úkol měly sanační práce na lokalitě 

Karolina. Vzhledem k umístění území Karoliny v blízkosti centra města byly práce a jejich 

postup pod drobnohledem obyvatelstva. Rovněţ záměr vyuţití tzv. Nové Karoliny vyvíjí 

dostatečný tlak na sled a postup sanačních prací. Drobná časová přerušení znamenají v této 

oblasti odsun moţnosti nového bydlení, vzniku nových pracovních příleţitostí, rozvoje 

nového kulturního a odpočinkového centra města. Území je zajímavé pro investory, 

developery z důvodu vhodného katastrálního umístění. Jedná se o lokalitu blízce sousedící 

se samým středem města s dobrou dopravní obsluţností. Toto je hybnou silou, která 

u lokality lagun není tak zřetelná. Se zájmovým územím lagun je počítáno výhledově jako 

s lokalitou s lesním porostem. Lokalita lagun se nachází mimo drobnohled s hranicí 

stromového porostu, coţ je výhodou z důvodu prašnosti a hlučnosti. Ale není vyvíjen 

enormní tlak na sledování časového postupu a plnění sanačních prací samotného 

obyvatelstva. Pouze v letních měsících, kdy byly pachové vjemy z dané lokality, bylo 

odstranění ekologické zátěţe prioritou pro obyvatelstvo blízké zástavby. Zdrojem 

zhoršených pachových vjemů byl zejména sirovodík. Dříve zabraňovala jeho intenzivnímu 

šíření vrstva vody na povrchu lagun. Z důvodu odčerpávání vody z povrchu lagun 

a manipulací s ropnými kaly v kombinaci s vyšší teplotou dochází k moţnosti šíření 

intenzivnějšího zápachu a tím zvýšení tlaku obyvatelstva na průběh sanačních prací 

a zlepšení poměrů z hlediska ţivotního prostředí v dané lokalitě. Na zájmovém území se 

do budoucna počítá s vyuţitím pro biocentrum s moţností krátkodobého odpočinku 

a relaxaci obyvatelstva města.  

U oblasti lagun bylo moţno vyuţít znalostí s vyuţitím termické desorpce na 

území Karoliny. Při optimálním časovém naplánování sanačních prací v rámci 

odstraňování škod blízkých oblastí by byly sladěním průběhů časových pracovních plánů 

značně sníţeny finanční nároky jednotlivých akcí. Při propojení sanačních prací a časovém 

skloubení bylo vhodné vyuţití zařízení pro provádění termické desorpce i v oblasti lagun. 

Na realizaci opatření v oblastech ochrany krajiny České republiky a přírody je 

Ministerstvem ţivotního prostředí a Ministerstvem zemědělství uvolňováno kaţdým rokem 
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několik miliard korun. Ministerstvo ţivotního prostředí je řídícím orgánem 

a zprostředkujícím subjektem je Státní fond ţivotního prostředí ČR. Dále je vhodné vyuţít 

činnosti regionálních poradenských a informačních center pro jednotlivé prioritní osy 

konkrétních projektů. Státní fond ţivotního prostředí České republiky je institucí, která je 

specificky zaměřena na ochranu a zlepšování stavu ţivotního prostředí i z hlediska 

finančních zdrojů. Fond je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění 

závazků vyplývajících z členství v Evropské unii, závazků plynoucích z mezinárodních 

úmluv o ochraně ţivotního prostředí. Činnost fondu je legislativně upravena zákonem 

č. 388/1991 Sb., na který dále navazují prováděcí předpisy. Platby za znečišťování nebo 

poškozování individuálních sloţek ţivotního prostředí tvoří příjmy fondu. Mezi tyto sloţky 

patří např. poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů či za vypouštění 

odpadních vod, odvody za odnětí půdy. Státní fond je také zprostředkujícím orgánem pro 

Operační program Ţivotní prostředí. Fond zajišťuje příjem ţádostí o podporu projektů 

zaměřených na zlepšování ţivotního prostředí, konzultační i poradenskou činnost, agendu 

spojenou pro poskytování podpor, vyhodnocování ţádostí, závěrečné vyhodnocování 

vyuţití poskytnutých prostředků a dosaţených efektů z pohledu ekologie. Operační 

program Ţivotní prostředí má krytí finančními prostředky zajištěno ze dvou fondů. Jedná 

se o Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudrţnosti. Evropský fond pro regionální 

rozvoj se zabývá podporou projektů investičního charakteru především infrastrukturně 

zaměřené a zahrnující i odstraňování ekologických zátěţí, budování stokových systémů, 

investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, rekonstrukce 

kulturních památek, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech. Fond 

soudrţnosti je určen na podporu i investičních projektů se zaměřením na dopravní 

infrastrukturu většího rozsahu, např. dálnice, silnice I. třídy, vodní doprava, ţeleznice. Dále 

podpora tohoto fondu směřuje i na ochranu ţivotního prostředí. Vyuţití čerpání prostředků 

v těchto oblastech a získání podpory v rámci sanačních prací můţeme hodnotit vţdy 

kladně. Cesta k získání podpory je v oblasti sanace vhodná. Dotační programy podporující 

péči o krajinu a přírodu jsou různého zaměření. Operační program Ţivotní prostředí 

v letech 2007 – 2013 nabízí moţnost čerpání prostředků z Fondu soudrţnosti a Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. Cílem je ochrana a zlepšování kvality ţivotního prostředí. 

Operační program Ţivotního prostředí přináší pro Českou republiku prostředky na podporu 

konkrétních projektů, mimo jiné i v oblasti prioritní osy 4, která podporuje projekty, které 
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se zaměřují na zkvalitnění nakládání s odpady, sníţení produkce odpadů, které jsou 

nevhodné pro další zpracování a především odstraňování starých ekologických zátěţí. 

Tento operační program je připraven Státním fondem ţivotního prostředí a Ministerstvem 

ţivotního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Příspěvek na ekologické projekty je 

poskytován různým ţadatelům o dotaci. Program je otevřen městům a obcím, organizacím 

státní správy a samosprávy, vědeckým ústavům, fyzickým osobám, neziskovým 

organizacím i právnickým osobám. Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování 

starých ekologických zátěţí zahrnuje moţnost podpory sanace váţně kontaminovaných 

lokalit, dále realizaci průzkumných prací a analýzy rizik, inventarizaci kontaminovaných 

a potenciálně kontaminovaných míst. Hodnocení přínosu sanačních prací na obou 

lokalitách je pozitivní. Tyto práce jsou pozorně vnímány veřejností. Díky úspěšné realizaci 

sanačních činností dojde k oţivení lokalit v minulosti těţce zasaţených lidskou 

průmyslovou činností či opuštěním území. Výsledkem je oţivení části města 

a zatraktivnění jeho vzhledu.  
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

°C – stupeň celsia 

BTEX – benzen, toluen, etylbenzen, xyleny 

CAT – Caterpillar 

č. – číslo 

ČD – České dráhy 

ČIŢP – Česká inspekce ţivotního prostředí   

g/kg – gram na kilogram 

ha – hektar 

kg – kilogram 

ks – kus 

kW – kilowatt 

l/s – litr za sekundu 

m – metr 

mm – milimetr 

m
2
 – metr čtvereční 

m
3
 – metr krychlový 

NEL – nepolární extrahovatelné látky 

NOLO – nápravná opatření lagun Ostramo 

p. č. – parcelní číslo 

Sb. – sbírka 

STK – stanice technické kontroly 
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SEZNAM PŘÍLOH 

1. Celková situace lokality laguny Ostramo - Vlček 

2. Příčný řez zasakovacího vrtu 

3. Příčný řez štětovnicové stěny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


