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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou jedné z nejhorších ekologických zátěţí, 

která se nachází ve dvou městských obvodech města Ostravy, a to Moravské Ostravy 

a Mariánských Hor. V první části této práce je popsána historie vzniku skládky odpadů, 

známá jako ostravské laguny, jejich stručný popis a sloţení. V další pasáţi je uveden výběr 

nejvhodnější varianty pro odstranění odpadních kalů obsaţených v lagunách, která působí 

co nejšetrněji vůči ţivotnímu prostředí. V poslední části této práce je pozornost věnována 

postupu úpravy odpadů kalů na náhradní/alternativní palivo, které jiţ dnes slouţí svému 

danému účelu. 

Klíčová slova 

Ekologická zátěţ, kontaminace, nápravná opatření, odtěţení, vyuţití a odstranění obsahu 

lagun,  náhradní/alternativní palivo.  

Summary 

This thesis deals with one of the most environmental damage, which is located in two 

urban districts of the city of Ostrava, in Moravia, and Ostrava Marianske Hory. In the first 

part of this work describes the history of landfills, known as the lagoon in Ostrava, a brief 

description and composition. In another passage, list the selection of the best options 

for disposal of waste contained in the sludge lagoons, which acts as carefully to the 

environment. In the last part of this work, attention is paid to the adjustment of waste 

sludge on replacement / alternative fuel that already serve a given purpose. 

Keywords 

Environmental stress, contamination, corrective measures, excavation, recovery 

and disposal of the contents of the lagoons, replacement / alternative fuel. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BaA   benzo(a)antracen  

BaP   benzo(a)pyren 

BbFLU  benzo(b)fluoranten 

CaO   oxid vápenatý 

Cl   chlor 

ČEZ   České energetické závody 

ČHV   čistírna haldových vod 

ČSSR   Československá socialistická republika 

DN   Diamètre Nominal – jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

IPYR   indenopyren 

k. ú.    katastrální území 

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí 

NEL   nepolární extrahovaná látka 

PCB   polychlorované bifenyly 

PE   polyethylen 

p. h.    pod hladinou 

p. p. č.    pozemková parcela číslo 

SČSP   Svaz československo-sovětského přátelství 

SO2   oxid siřičitý 

s. r. o.    společnost s ručením omezeným 

TPS – NOLO 1 tuhá palivová směs – nápravná opatření laguny Ostramo 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Pod pojmem laguna si většina z nás představí klidnou zátoku s písčitým pobřeţím, 

korálovými útesy, ocelově modrou mořskou vodou, oblohou zalitou sluncem a s vůní 

exotických rostlin. Laguna můţe mít ovšem také úplně jinou podobu, která je naprosto 

odlišná od našich romantických představ. Místo v písku se můţeme brouzdat v černém 

kalu, místo v průsvitné čisté vodě se můţeme koupat v tmavém olejovém marastu, obloha 

nad těmito lagunami se nám zdá těţká a šedivá a místo cizokrajné vůně cítíme štiplavý 

zápach.  

I takto mohou vypadat laguny vzniklé lidskou činností v přírodě, např. v Ostravě                 

– Mariánských Horách. Tyto laguny představují jednu z největších starých ekologických 

zátěţí nejen v ostravském regionu, ale i v celé České republice. Odstranění negativních 

vlivů těchto lagun na ţivotní prostředí je oţehavým tématem, o kterém se stále častěji 

hovoří.  

Předmětem této bakalářské práce je charakteristika neţádoucího dopadu vývoje 

chemického průmyslu na ţivotní prostředí, jeho zmírnění či odstranění, a moţné vyuţití 

nashromáţděného odpadu v místech zvaných laguny Ostramo nacházejících 

se na současném území statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory 

a Hulváky.  

Podnětem pro vypracování této bakalářské práce se stal osobní i pracovní zájem, 

neboť jednak jsem obyvatelkou ostravské části, které se to bezprostředně dotýká, a zároveň 

pracuji jako úřednice, jeţ zodpovídá za správu nemovitého majetku v ostravském 

městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Bakalářská práce mi tak poslouţí jako 

vstupní a informační podklad pro mou diplomovou práci, ve které bych se chtěla zabývat 

vlivem výstupního produktu vyuţití odpadu na ţivotní prostředí. 

Cílem bakalářské práce je: 

 zjištění původců znečištění,  

 základní profil a obsah lagun, 

 moţnosti vyuţití odpadů.   
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2 UMÍSTĚNÍ LAGUN A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Laguny, o kterých hovořím, se nacházejí v katastrálním území Mariánské Hory, obec 

Ostrava, jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodaření s tímto majetkem 

má DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráţi pod Ralskem.  

Laguny jsou situovány v průmyslové zóně v pravobřeţní okrajové části údolní nivy 

řeky Odry. Ze severozápadní podélné strany přiléhá k lagunám kolejiště Českých drah, 

z jihovýchodní pak areál skládky stavební sutě Městského investorského útvaru. 

Na jihozápadě sousedí laguny s betonárkou podniku Štěrkovny s. r. o., Dolní Benešov 

a na severovýchodě se nachází čistírna haldových vod, která je rovněţ ve vlastnictví 

státního podniku DIAMO. V tomto směru dále navazuje areál společnosti Trojek, s. r. o., 

a rafinerie minerálních olejů OSTRAMO, VLČEK a spol., s.  r. o., jejímţ potřebám oblast 

dnešních lagun slouţila. [1]  

2.1 Územní rozloţení lagun 

Vlastní skládka, rozdělená do čtyř úseků, označených jako laguna R0, R1, R2 a R3, 

se nachází na pozemcích p. p. č. 736/70 zamokřená plocha, vodní plocha o výměře 

51 246 m
2
, p. p. č. 736/54 zamokřená plocha, vodní plocha o výměře 8 021 m

2
, 

p. p. č. 732/9 zamokřená plocha, vodní plocha o výměře 8 927 m
2
 a p. p. č. 733/2 

zamokřená plocha, vodní plocha o výměře 11 384 m
2
 v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava (viz Obrázek č. 1), které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1873 u Katastrálního 

úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava. 

Dále jsou v této lokalitě umístěny stavby, jeţ slouţí jako kancelářské prostory 

a průmyslové objekty. [5] 

Na pozemku p. p. č. 730/3 ostatní plocha, jiná plocha, resp. jeho části o výměře 

10 398 m
2
, jeţ je ve vlastnictví statutárního města Ostravy a státní podnik DIAMO jej má 

ve výpůjčce, je umístěno oplocení, přičemţ pozemek slouţí jednak jako část přístupové 

cesty na hrázi a jednak jako podzemní těsnící stěna. Na laguně R0, která je samostatně 

oploceným areálem o celkové ploše 4 903 m
2
, byla postavena čistírna haldových vod. 

Zastavěná plocha činí celkem 1 571 m
2
, nezastavěné pozemky mají plochu 3 332 m

2
, 

z toho 1 375 m
2
 tvoří účelová komunikace. [1]  
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Laguna R3

Laguna R2

Laguna R1

Laguna R0

 

Obrázek 1: Situace zájmového území [14] 

2.2 Budoucí struktura území 

Celý areál lagun v současné době jiţ není vyuţíván k podnikatelským či obchodním 

záměrům, ale je předmětem odstranění staré ekologické zátěţe – skládky odpadů 

a související kontaminace okolí. V budoucnu by měla tato lokalita slouţit dle schváleného 

územního plánu města Ostravy z roku 1994 jako les zvláštního určení s funkcí lesoparku 

a místního biocentra.  V širším okolí lagun se u vodárny Nová Ves plánuje lehký průmysl, 

v oblasti mezi ulicemi Mariánskohorská a 28. října v blízkosti křiţovatky se pak počítá 

se zalesněním plochy a rozptýlenou krajinnou zelení. V prostoru mezi ulicí 

Mariánskohorská a řekou Odrou je zamýšlena následující struktura území: 

 podél ulice Mariánskohorská pás zeleně – místního biokoridoru se dvěma místními 

biocentry, 

 plocha ţelezniční dopravy, 

 oblast lehkého průmyslu a na ni navazující oblast těţkého průmyslu, 

 ve východní části území biokoridor podél Černého potoka s místním biocentrem 

v oblasti dnešních odkališť dolu Šverma. 

Přímo pro území rafinerie Ostramo územní plán počítá s lehkým průmyslem. [1]  
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3 HISTORIE A ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ 

Původců odpadů na skládce dnešních lagun je několik a jejich vznik se datuje 

jiţ od poloviny 19. století. V roce 1866 zaloţila vídeňská firma Ant. Himmelbauer Závod 

na výrobu parafínu a ceresínu. Na zpracování ropy, hlavně z Polska, byla v roce 1888 

zaloţena Továrna Maxe Böhma a spol. na tukové výrobky, minerální oleje a petrolej. [8]  

Na mapě z roku 1920 lze nalézt v této lokalitě několik podniků, které jiţ v té době 

produkovaly látky znečišťující ţivotní prostředí (viz Obrázek č. 2). Mezi největší 

producenty odpadů patřily Přívozské závody minerálních olejů spol. s r. o., 

jejímţ předmětem výroby byl petrolej, různé oleje, benzín, parafín, asfalt apod., 

dále Chemická továrna Himmelbauer, Chemická továrna a rafinerie terpentinového oleje 

spol. s r. o., Chemická továrna na cihly a Akciová společnost pro chemický průmysl. [9]  

 

Obrázek 2: Mapa z roku 1920 [9] 

3.1 Původce znečištění  

Rafinerie vlivem historických událostí několikrát změnila svůj název, lze však 

uvést, ţe prvotním předchůdcem dnešní společnosti OSTRAMO, VLČEK a spol., s r. o. 
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byla Ostravská rafinerie na minerální oleje Maxe Böhma a spol. (viz Obrázek č. 3). 

Tato rafinerie se od prvopočátku úspěšně zabývala výrobou petroleje, benzínu, olejů 

k pohonu i k mazání, asfaltu, parafínu, avšak naráţela na potíţe s dovozem surové nafty. 

Největšího rozsahu dosáhla tato továrna bezprostředně před první světovou válkou, 

kdy zaměstnávala 380 dělníků a 40 úředníků. [2]  

 

Obrázek 3: Rafinerie minerálních olejů Maxe Böhma a spol. kolem r. 1900 [2] 

Pro poválečnou historii závodu, zejména v prvých letech, byl důleţitý jeho vývoj 

během války. Válečné hospodářství potřebovalo dostatek pohonných hmot, hlavně benzínu 

a mazacích olejů, a proto se na rozdíl od ostatních chemických závodů v Ostravě věnovala 

v rafinerii pozornost jak na rozšíření výroby, tak i na její technickou úroveň. 

V roce 1940 byla v závodě postavena moderní trubková destilace ropy, 

za ní následovala výstavba rozpustidlové parafinky a propanová rafinace olejů. Přívozské 

závody se tak dostaly v té době na nejvyšší úroveň rafinace ropy v českých zemích, 

se zaměřením především na výrobu motorového benzínu, motorové nafty, motorových 

a leteckých olejů. Z předválečné rafinerie zaměřené na výrobu paliva se tak prakticky stala 

rafinerie palivářsko-olejářská. Kromě rekonstrukcí a modernizace to bylo umoţněno také 

tím, ţe zejména v počátku poválečných let zpracovával závod ropu a ropné polotovary 

dováţené z Rakouska, Rumunska a ropu íránskou. [2]  
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I kdyţ byla v závodě instalována během války nová a moderní výrobní zařízení, 

byla rovněţ značně opotřebována intenzivním provozem. Pro poválečný rozvoj státu však 

bylo nutno výrobu rozšiřovat. Stavět k tomu nová výrobní zařízení nebylo bezprostředně 

po válce moţné, a proto se nalezlo řešení postupné rekonstrukce existujících výrobních 

aparátů. [8]  

V roce 1949 byla dána do provozu kyselinová rafinace olejů, horký kontakt, čisticí 

stanice surovin a uskladňovací nádrţ na ropu.  

Obnovou trubkové destilace v roce 1952 se potencionál závodu zvýšil o třetinu 

a o šest let později, v roce 1958, o další polovinu. Bylo vyměněno a zároveň zvětšeno 

zařízení na odsolování ropy tak, aby odpovídalo kapacitě trubkové destilace. Současně 

byla uvedena do provozu dekarbonizační stanice na regeneraci upotřebených motorových 

olejů. 

V roce 1958 byla rekonstruována selektivní rafinace olejů a tím se zvýšila 

její výkonnost na dvojnásobek. Postavením diskové rotační kolony byl účinek selektivní 

rafinace dále zvýšen, a to téměř na trojnásobek. 

Rozvoj a modernizace závodu pokračovaly dále. V letech 1963 aţ 1968 byla 

vystavěna vakuová destilace ropy, coţ se projevilo pozitivně hlavně na výrobě olejů. 

Díky vyšší rektifikační účinnosti se získávaly lépe zpracovatelné frakce a oleje 

z nich vyráběné dosahovaly vyšší kvality. [2]  

Vlastním výzkumem zabezpečoval závod i rozvoj sortimentu výrobků. V letech 1948 

aţ 1950 byla zavedena výroba speciálních olejů pro lokomotivy (válcový olej), 

pro potravinářské účely (obaly tvrdých sýrů apod.) zase vyvinuta a zavedena technologie 

výroby bílého a ţlutého ceresinu. Zmodernizovaná rafinace olejů umoţňovala závodu 

vyrábět po roce 1945 nejlepší mazací oleje v našem státě, přičemţ jeho specialitou 

byly transformátorové a turbínové oleje. Selektivní rafinací bylo moţné zpracovávat štoky 

(tj. frakce) šarţovitě, coţ byl rozdíl oproti ostatním rafineriím ropy v tehdejším 

Československu. Byla zavedena výroba flotačních činidel pro báňský průmysl 

a pro zlepšení kvality výrobků slouţila nově vybudovaná čistírna sudů i po stránce 

expediční. 
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Při zvyšování zpracovatelné kapacity nezanedbával závod ani otázky ţivotního 

prostředí. V letech 1946 aţ 1963 byla vybudována čisticí stanice odpadních vod 

a cirkulační systém chladicí vody. Ve stejném období byla postavena kotelna 

s elektrocentrálou, ústřední dílny a řada jiných zařízení, nutných k dobrému chodu závodu. 

Rozvoj všech odvětví národního hospodářství vyţadoval v minulých letech nebývalý 

růst spotřeby látek všeho druhu. Mezi nimi jsou na předním místě pohonné hmoty a mazací 

oleje, tedy produkty ze zpracování ropy. Zajišťovat jejich výrobu v existujících rafineriích 

tehdejší ČSSR nebylo z kapacitních důvodů moţné. Proto byly vybudovány velkokapacitní 

ropařské komplexy (Slovnaft v Bratislavě, chemické závody SČSP v Litvínově), 

kde se spojuje základní zpracování ropy s návaznými petrochemickými výrobami. 

Rafinerii minerálních olejů tím vyvstala povinnost přeorientovat své výrobní zaměření 

a při tom bylo vyuţito dlouholetých zkušeností s výrobou mazacích olejů. Nadřízené 

orgány proto tehdy rozhodly, ţe se bude závod celostátně zabývat zpracováním 

upotřebených ropných olejů, regenerovat je a vracet k původnímu pouţití. Za tím účelem 

bylo v roce 1981 ukončeno zpracování ropy jako základní suroviny pro výrobu mazacích 

olejů a podnik změnil svou surovinovou bázi výhradně na upotřebené mazací oleje. 

Výrobní zařízení pouţitelné v rámci technologie regeneračního bloku upotřebených 

mazacích olejů bylo postupně modernizováno především ve vztahu k ekologické 

problematice: sníţení mnoţství odpadů a stupně znečištění ovzduší. 

Z původního všestranně rafinersky zaměřeného podniku se ekonomickým vývojem 

i technickým pokrokem stal podnik výrobně úzce specializovaný. [8]  

Mnoho desítek let činnosti rafinerie vytvořilo předpoklady pro rozsáhlou 

kontaminaci půd a podzemních vod v podstatné části celého areálu podniku. Od roku 1995 

docházelo k postupnému utlumení výroby, která definitivně skončila v červenci 1997 

v důsledku povodní. [1]  
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4 ROZDĚLENÍ LAGUN A JEJICH PROFIL 

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodní části této bakalářské práce, jsou skládky bývalého 

podniku OSTRAMO, VLČEK a spol., s r. o. rozděleny do čtyř částí, které se souhrnně 

označují jako laguny R0, R1, R2 a R3. Kaţdá z těchto lagun má svá specifika, která jsou 

uvedena v následujících podkapitolách.  

4.1 Laguna R0 

Podle všech poznatků byla skládka zaloţena v zemníku bývalé blízké cihelny, 

který zasahoval aţ do prostoru laguny R1, a pravděpodobně vznikla ukládáním odpadů 

z výroby rafinerie do vytěţeného prostoru po bývalé cihelně a byly zde ukládány odpady 

jiţ od počátku dvacátého století. Obsahem laguny R0 jsou v převaţujícím mnoţství odpady 

z petrochemické výroby – pryskyřice, hlinka, parafín a těţké ropné kaly, v menších 

podílech jsou přítomny směsi inertních materiálů a odpadů charakteru hlušiny, popílku, 

škváry a stavební suti. Veškerý materiál náplně laguny je silně prosycen ropnými látkami 

a vykazuje mimořádný zápach. Uloţené odpady jsou v relativně tenkých vrstvách 

prokládány zeminou, takţe dnešní struktura náplně je většinou polotuhá aţ tuhá. Nejdříve 

zde byly ukládány odpady z provozu rafinerie (ve značné míře na rostlý terén, místy 

do depresí po předchozí těţbě hlín), následně byl prostor zaváţen dalšími neorganickými 

odpady (demoliční sutí) a zeminami, v náplni této laguny je prokázán i popílek. V areálu 

laguny R0 byly později provedeny terénní úpravy související zejména s výstavbou čistírny 

haldových vod. [14] 

4.2 Laguna R1 

Byla vybudována přibliţně za druhé světové války a údajně slouţila pro odpady 

z rafinace surových minerálních olejů, která v té době začala. Tato nádrţ byla následně 

zasypávána sutí, jeţ se sem dováţela. Nádrţ obsahuje 103 tisíc krychlových metrů směsi 

kalů a suťových materiálů a má plochu 1,2 ha. Povrch laguny je nepevný, kapalné odpady 

prosakují často aţ k povrchu terénu. V současné době je tato laguna převáţně zaplněna 

tuhým odpadem a sutí, menší část zůstává stále otevřenou lagunou s kapalnými odpady. 

Část laguny vyplněná naváţkami je pokryta vegetací podobně jako laguna R0.   
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Získané poznatky potvrzují, ţe mezi charakterem a úrovní kontaminace naváţek 

v laguně R0 a v laguně R1 není zásadní rozdíl. Náplň laguny R1 má však charakter 

rozmanité směsi hlín, haldoviny, škváry a zejména odpadů z rafinérie (parafín, pryskyřice, 

kaly), většinou tuhé konzistence. Pouze ojediněle se v nepravidelných intervalech 

pod terénem vyskytují lokální polohy slabě zvodněné s obsahem tekutých kalů. Povrch 

laguny je překryt stavebním odpadem s tenkou vrstvou hlín a náletovými dřevinami. 

Z polutantů byly zjištěny benzen (průměrná koncentrace 1,047 mg/kg, max. 29,9 mg/kg), 

polyaromatické uhlovodíky (BaA, BbFLU, BaP, IPYR) a olovo. [14] 

4.3 Laguny R2 A R3 

Laguna R2 byla postavena počátkem šedesátých let 20. století a skládkování 

do ní bylo ukončeno 31. 7. 1996. Laguna obsahuje kapalný a pevný odpad, měkký 

i pevnější kal. Kapalnou frakci tvoří olej a vody, fáze kalů pokrývá větší část laguny 

a vystupuje aţ nad vodu a vrstvu olejů. Hladina této laguny je pak po celé ploše tvořena 

odsedlými polotuhými kaly charakteru olejem prosycených slatin. Tento materiál 

převaţuje i dále do hloubky náplně laguny s občasnými výskyty plastických aţ tuhých 

poloh řádově v decimetrových mocnostech. Laguna je jiţ zcela zaplněna a obsahuje 

přibliţně 72 000 krychlových metrů odpadu na ploše 1,5 ha. [1] Přesný popis materiálu 

uloţeného v této laguně, která je rozdělena do tří odběrových míst, je uveden v následující 

Tabulce č. 1.  



Jindřiška Pavúková: Moţnosti vyuţití odpadů z lagun a. s. Ostramo  
 

2011  12 

Tabulka 1: Popis materiálu uloţeného v laguně R2 [1] 

Hloubka od 

povrchu 

laguny 

Popis vzorku odpadu 

Odběrové místo R2/1 - nadmořská výška povrchu 210,59 m n. m. 

do 3,8 m 
v celé úrovni relativně stejný materiál, méně tuhý, připomínající méně 

tuhá povidla 

od 3,8 do 4,8 

m 

tuhý kal charakteru nedozrálého kompostu, částečně plastický, v úrovni 

4,8 m pod hladinou zastiţena báze (jílovitá hlína s ojedinělými valouny 

štěrku) 

Odběrové místo R2/2 - nadmořská výška povrchu 210,49 m n. m. 

do 3,8 m  
méně tuhý homogenní materiál podobný náplni v odběrovém místě R2/1, 

ve výšce 3,8 m pod hladinou ostré rozhraní 

od 3,8 m  
pevný materiál charakteru asfaltu, ihned po odběru křehký, po určité době 

na slunci plastický, pravděpodobně tzv. zpolymerované pryskyřice 

Odběrové místo R2/3 - nadmořská výška povrchu 210,58 m n. m. 

do 2,0 m měkký kal bílé barvy, zbytek naváţené hlinky 

od 2,0 do 4,0 

m 
tuţší kal, směs ropného kalu a hlinky 

od 4,0 do 4,6 

m 
haldovina, pravděpodobně lokální násyp při patě vnitřní báze laguny 

 

 

Laguna R3 obsahuje kapalné a pevné odpady, taktéţ měkký kal. Při jejich  okrajích 

se vyskytují místy naváţky hlinky, ve svrchní části laguny s volnou hladinou kapalné 

náplně se nachází tekutá fáze odpadů sestávající se ze sráţkové vody a oleje. Volná olejová 

fáze a atmosférické vody vytvářejí dvě samostatné vrstvy o odlišné objemové hmotnosti. 

V Tabulce č. 2 je uveden popis materiálu uloţeného v této laguně rozdělené do tří 

odběrových míst. 
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Tabulka 2: Popis materiálu uloţeného v laguně R3 [1] 

Hloubka od povrchu 

laguny 
Popis vzorku odpadu 

Odběrové místo R3/1 - nadmořská výška povrchu 210,28 m n. m. 

do 1,1 m olej, voda, řídký kal 

od 1,1 do 2,6 m středně tuhý kal 

od 2,6 do 3,5 m velmi tuhý kal 

od 3,5 do 4,4 m 
vrstva kalů, kde se střídají řídké a tuhé polohy, v úrovni 

4,4 m naraţeno dno laguny (ţlutohnědá jílovitá hlína) 

Odběrové místo R3/2 - nadmořská výška povrchu 210,28 m n. m.  

do 0,70 m olej, voda, řídký kal 

od 0,70 do 1,0 m kaly konzistence rozbředlé pasty 

od 1,0 do 4,5 m  
tuhé kaly, podobné tuhým povidlům, do hloubky 5 m p. h. 

nebyla zastiţena báze 

Odběrové místo R3/3 - nadmořská výška povrchu 210,28 m n. m.  

do 1,0 m olej, voda, řídký kal 

od 1,0 do 2,2 m kaly tuhé konzistence, podobné tuhým povidlům 

od 2,2 do 3,5 m velmi tuhý kal podobný zvětralé gumě 

od 3,5 do 4,5 m vrstva kalů, kde se střídají řídké a tuhé polohy 

 

Při jihovýchodní straně obou lagun tvoří jejich povrch materiály tuţší konzistence, 

především zbytky bělící hlinky promísené s kaly. [1]  

4.4 Nebezpečnost náplně lagun 

Odpady uloţené v lagunách se vyznačují vysokou nehomogenitou a variabilitou 

spojenou s rozvrstvením odpadů ve vertikálním profilu v důsledku přirozené gravitační 

separace a dalších v úvahu připadajících procesů, dále s historickými změnami 

ve výrobním programu a v technologiích rafinerie Ostramo a v neposlední řadě 

s ukládáním dalších odpadů, nesouvisejících přímo s technologií rafinerie, do lagun 

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

sudy apod.). 

Nebezpečné odpady v náplni lagun představují permanentní riziko havarijního 

znečištění podzemních a povrchových vod i terénu v rozsáhlém okolí. Odpady mají z velké 

části vlastní mobilitu, a to spolu s jejich sloţením a velkým objemem určuje, ţe rizikový 

potenciál náplně lagun je v tomto směru nepochybně mimořádný. Těsnící obvodovou stěnu 

nelze povaţovat za prvek trvale funkční ochrany, její ţivotnost se běţně počítá 

jen na desítky let a jiţ nyní získané poznatky indikují její moţnou netěsnost. 
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Narušení těsnící stěny nebo hrází by představovalo havarijní situaci. Nelze s absolutní 

jistotou vyloučit, ţe jejím důsledkem by mohlo být i znehodnocení vodního zdroje Nová 

Ves, který se podílí z 20 % na zásobování města Ostravy pitnou vodou. [4]  

Odpady byly stále ukládány do vymezeného prostoru aţ do konce 50. let 20. století, 

kdy bylo poprvé provedeno radikálnější rozšíření skládkovacího prostoru severním 

směrem aţ ke kolejišti Českých drah a západním směrem do prostoru dnešní laguny R1. 

Zvětšení původní skládky spočívalo pravděpodobně v odtěţení zemin okolo ní, 

čímţ vznikl nový prostor tvaru podkovy krytý obvodovou hrází a připravený k plnění 

tekutých odpadů a kalů a byl rozdělen na dvě části pojmenované jako Tůň jasu a Tůň klidu 

(Obrázek č. 4). Obě tyto části nebyly od sebe zcela izolovány, opticky byly rozděleny 

pouze malým výběţkem hráze v nejuţším místě výkopu. Prostor Tůně jasu se stal později 

základem pro lagunu R1. [1]  
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Obrázek 4: Tůň jasu a Tůň klidu [14] 
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4.5 Horninové prostředí v podloţí a okolí lagun 

Podzemní vody ve štěrcích údolní terasy v přímém podloţí lagun R1, R2 a R3 – 

v areálu uzavřeném těsnící stěnou, mají stagnující tendenci. Obsahují velmi vysoké 

koncentrace anionaktivních tenzidů, některých těţkých kovů a dalších anorganických 

kontaminantů. Voda má výrazně kyselý charakter. Lokálně se vyskytují masívní průniky 

olejů z náplně lagun přes místa narušení celistvosti náplavových hlín, které jinak tvoří 

ochranu štěrků vůči průniku olejů. Migrace těchto vod do okolí by znamenala především 

moţnost nadlimitního ohroţení kvality vody ve zdroji vodárny Nová Ves i znečištění řeky 

Odry.  

Kontaminace v okolí těsnící stěny má svůj původ v náplni lagun a pochází 

v podstatné části ještě z doby před vybudováním stěny. Detailnější rozbor některých 

výsledků průzkumu však naznačuje moţnost existující kontaminace prostoru uvnitř jejího 

obvodu s vnějším okolím na straně kolejiště (Obrázek č. 5). Kontaminace zvodně údolní 

terasy ropnými uhlovodíky vně stěny v podstatě stagnuje. Do další migrace z ní přestupují 

podzemní vody NEL jen do úrovně své rozpustnosti, která je v průměru kolem 0,25 mg/l 

(jakákoliv vyšší koncentrace NEL nad tuto úroveň signalizuje existenci volné fáze). 

Taková koncentrace není ohroţením pro vodní zdroj Nová Ves ani pro řeku Odru. 

Na zastavení kontaminace se podle všech příznaků významně uplatňuje fakt, ţe hladina 

podzemní vody je v převáţné míře napjatá a u stropu zvodně není tudíţ dostatek prostoru 

k laterálnímu roztékání fáze. [4] 
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Obrázek 5: Schematický příčný a podélný řez lagunami [4] 
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4.6 Vliv lagun na ovzduší 

Vliv znečištění lagun na ovzduší byl zkoumán prioritně ve vztahu k ostravskému 

sídlišti Fifejdy, které je nejbliţší hromadnou bytovou zástavbou. Bylo ověřeno, ţe emise 

z lagun se dnes podílejí na znečištění ovzduší v širším okolí naprosto zanedbatelným 

podílem.  

Při odtěţování lagun však dochází zvláště za teplejšího počasí k překračování 

hygienických limitů pro volné ovzduší u benzenu a SO2, coţ pociťují zejména obyvatelé 

blízkého sídliště Fifejdy, a to jak v ostravské městské části Moravská Ostrava, 

tak i Mariánské Hory. [4] 
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5 OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ LAGUN 

Citelné nepříznivé důsledky vzniku ostravských lagun (zatěţujících ekologický 

systém) se stále více dostávají do podvědomí veřejných institucí i občanů. Problematikou 

odstranění staré ekologické zátěţe se zabývají právnické i fyzické osoby více neţ dvacet 

let.  

5.1 Návrhy a výběr vhodné varianty 

Ekologický audit, provedený v roce 1994, prokázal, ţe zmírnění negativního vlivu 

existence lagun na ţivotní prostředí bude nejen technicky, ale i finančně náročné. 

Vzhledem k mimořádné závaţnosti zatíţení ekologického systému, zdravotním rizikům 

pro obyvatelstvo a hrozícímu nebezpečí pro budoucnost, přistoupila Vláda ČR k řešení 

této naléhavé záleţitosti.  Pro předmětný záměr odstranění ekologické zátěţe byly 

vypracovány tři varianty, a to tzv. nulová varianta, která zahrnuje setrvání stávajícího 

stavu, avšak bude mít i nadále negativní vliv na ovzduší nejbliţší obytné zóny, zejména 

v oblasti pachových látek, a při dlouhodobém účinku rovněţ nepříznivě ovlivní zdravotní 

stav populace, a varianta I a varianta II. Po provedeném hodnocení, doplňujících 

zkouškách a měření vyplynula varianta II jako šetrnější z hlediska vlivů na ţivotní 

prostředí a veřejné zdraví. Vládním usnesením č. 240 z dubna 1996 bylo tedy rozhodnuto 

o způsobu řešení nápravy ekologické zátěţe v této variantě s názvem „Asanace 

kontaminovaných zemin a podzemních vod, zneškodnění obsahu lagun a jejich uzavření“.  

Jedním z prvních předpokladů realizace vybraného projektu bylo získání 

kontaminovaných pozemků do vlastnictví státu. V souladu s usnesením Vlády ČR č. 626 

ze dne 4. 12. 1996 převzal tedy státní podnik DIAMO ke dni 1. 2. 1997 na základě kupní 

smlouvy od společnosti OSTRAMO areál skládky odpadů (laguny a související objekty 

včetně čistící stanice haldových vod), aby ve spolupráci se statutárním městem Ostrava 

zajišťoval jeho sanaci. Pro tento účel a v návaznosti na uvedené usnesení zřídil státní 

podnik DIAMO odštěpný závod „Sanační práce“ se sídlem v Ostravě. Citovaným 

usnesením dala Vláda ČR také souhlas s pouţitím prostředků Fondu národního majetku 

ČR na úhradu nákladů spojených s odstraňováním škod na ţivotním prostředí způsobených 

činností rafinerie v areálu skládky odpadů, a to do výše 4 miliard Kč. Hlavním úkolem 

odštěpného závodu Sanační práce je zabezpečit skládku – laguny ve spojitosti s platnou 

legislativou, připravit a zajistit sanaci skládky. [4]  
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5.1.1 Podmínky pro odstranění ekologické zátěţe 

Dne 5. 9. 2003 pod č. j. NM 700/2003/03 bylo vydáno náměstkyní ministra ţivotního 

prostředí Ing. Ivanou Jiráskovou „Stanovisko Ministerstva ţivotního prostředí k realizaci 

nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěţe skládky odpadů 

státního podniku DIAMO – lagun OSTRAMO v Ostravě – Mariánských Horách“. 

V tomto stanovisku se mj. uvádí, ţe ve smyslu usnesení Vlády ČR č. 582 ze dne 

11. 6. 2003, kterým se mění usnesení Vlády ČR č. 51 ze dne 10. 1. 2001 o Zásadách 

vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, vydává MŢP pro státní 

podnik DIAMO, jako nezbytnou podmínku pro odstranění ekologických závad na lokalitě 

laguny Ostramo, souhlasné stanovisko při splnění závazných podmínek.  

K zajištění těchto závazných podmínek je nutné dodrţovat následující pracovní 

postupy:  

 odtěţení a následné vyuţití popř. odstranění odpadů z lagun R1, R2 a R3 v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, včetně provedení plošné 

sanace podloţních hlín, štěrků a masivně kontaminovaného podloţního materiálu 

nacházejícího se na vnitřní straně hrází těchto lagun s termínem realizace 

do 31. 12. 2010,  

 odtěţení a následné vyuţití popř. odstranění odpadů z laguny R0 včetně provedení 

sanace laterálních průniků znečištění do okolí a sanace masivně kontaminované 

kontaktní vrstvy podloţních hlín případně štěrků se stanoveným termínem realizace 

těchto činností do 31. 12. 2010,  

 odstranění čistírny haldových vod z laguny R0 a souvisejících staveb v souladu 

s platným územním plánem tak, aby veškeré odpady z této laguny mohly být zcela 

zlikvidovány, 

 odstranění znečištěného horninového prostředí pod všemi čtyřmi lagunami i v jejich 

bezprostředním okolí na cílovou koncentraci NEL 15 g/kg s termínem realizace 

těchto úkolů do 31. 12. 2013, 

 v termínu do 31. 12. 2014 dojde v podzemní vodě lagun k odstranění znečištění 

NEL (za předpokladu odstranění veškeré volné fáze kontaminantu) na cílovou 

hodnotu 3 mg/l, 
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 po odtěţení, vyuţití resp. odstranění odpadů z lagun R0, R1, R2 a R3 a provedení 

sanace masivně kontaminované kontaktní vrstvy podloţních hlín, případně štěrků, 

se zpracuje aktualizovaná analýza rizika, ve které bude navrţeno upřesnění 

cílových parametrů obsahu kontaminantů v bezprostředním okolí lagun, 

  technická rekultivace sanovaného prostoru dle podmínek územního plánu 

se uskuteční po odtěţení, vyuţití resp. odstranění odpadů z lagun a odstranění 

znečištěného horninového prostředí pod lagunami nejpozději do 31. 12. 2015, 

 pro zajištění příznivých odtokových poměrů v uvedené lokalitě se před zahájením 

sanace provede demolice těsnící milánské stěny v nezbytném rozsahu, 

 po celou dobu sanace aţ do jejího ukončení musí být prováděn monitoring výskytu 

NEL a imisního znečištění ovzduší v závislosti na pouţité technologii v souladu 

se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. [1] 

Termín pro odtěţení a následné vyuţití popř. odstranění odpadů ze všech čtyř lagun 

byl na základě stanoviska MŢP č. j. 401/700/10 ze dne 7. 4. 2010 a v souladu s usnesením 

Vlády ČR č. 1584 prodlouţen do 31. 12. 2011. [11]  

V průběhu realizace sanace byla dle výše citovaného stanoviska MŢP stanovena 

z hlediska ochrany ovzduší následující opatření: 

 zabezpečit omezení vzniku obtěţujících pachů, které nesmí překročit hladinu 

koncentrace a přizpůsobit je k okamţitým meteorologickým podmínkám, 

 zajistit omezení prašnosti, ať uţ primární (např. při manipulaci s hmotami), 

tak i sekundární (např. při větrné erozi odtěţených hlín a dalších substancí), 

odpovídající příslušným hygienickým předpisům pro vnější prostředí. 

V průběhu odtěţování podloţních zemin, hrází a ostatních kontaminovaných 

materiálů charakteru zemin a masivně kontaminovaných zemin dojde rovněţ k odčerpání 

lagunové vody, která se v těchto zeminách nachází.   

Před zahájením sanačních prací byl zpracován prováděcí projekt, který zahrnuje 

především způsob a postupy sanačních prací v časovém, věcném a prostorovém členění, 

způsob odtěţení, vyuţití nebo odstranění odpadů vzniklých při sanaci lagun a okolí, rozsah 

a četnost monitoringu kvality podzemních vod a ovzduší, jejich vyhodnocení a opatření 

při případném překročení imisních limitů ve vztahu k hygienickým kritériím. 
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Prováděcí projekt rovněţ stanovuje reţim provozní kontroly a zajištění prováděných 

pracovních postupů při rekultivaci lokality tak, aby nedocházelo k dalšímu znečišťování 

horninového prostředí, podzemních vod a k neţádoucí migraci kontaminantů do okolí. [1]  

5.1.2 Volba dodavatele nápravných opatření 

V souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, byla v Obchodním věstníku č. 47/2003 vyhlášena veřejná obchodní soutěţ na výběr 

dodavatele opatření vedoucích k nápravě ekologické zátěţe skládky odpadů pod názvem 

„NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO“. Usnesením Vlády ČR ze dne 

11. 2. 2004 byla schválena komise pro posouzení a hodnocení nabídek, ve které zasedali 

zástupci státního podniku DIAMO, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva 

ţivotního prostředí, Ministerstva financí, Fondu národního majetku ČR a statutárního 

města Ostravy. Výsledek soutěţe byl podroben přezkoumání Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěţe ve správním řízení a dne 9. 8. 2004 byla s vybraným zhotovitelem 

„Sdruţení ČISTÁ OSTRAVA“ a objednatelem státním podnikem DIAMO uzavřena 

Realizační smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci. 

[14] 

5.1.3 Etapy nápravy 

Schválený realizační projekt řeší nápravu ekologické zátěţe v několika etapách. 

V první etapě se plánuje odstranění a druhotné vyuţití organické, tj. kapalné, kašovité 

a plastické části obsahů lagun přepracováním na náhradní/alternativní palivo. 

Tímto postupem se zlikviduje zhruba 200 679 t odpadu. V následující druhé fázi 

se kontaminovaný materiál charakteru zemin z výplně lagun a kontaminovaných zemin 

v jejich podloţí či okolí zlikviduje dekontaminací nepřímou termickou desorpcí, 

přičemţ dojde ke zpracování téměř 475 000 t kontaminovaného obsahu lagun. Následující 

sanace kontaminovaného okolí lagun ve vymezených prostorech v naváţkách technologií 

promýváním horninového prostředí roztokem biotenzidu  a ve štěrkopískovém kolektoru 

hydraulickou sanací a technologií biodegradace „in situ“, dojde ve třetím stupni. 

V závěrečném pracovním procesu dojde ke konečné úpravě plochy lagun rekultivací na les 

zvláštního určení. Všechny činnosti, které vyplývají z realizačního projektu, by měly 

být ukončeny nejpozději do konce roku 2015. [14] 
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5.2 Vyuţití odpadů z lagun 

V souladu s realizačním projektem a na základě vypracované dokumentace 

společností AQ-test, spol. s r. o. se dle varianty II předpokládala výroba 

náhradního/alternativního paliva pod názvem TPS – NOLO 1, tj. tuhá palivová směs – 

nápravná opatření laguny Ostramo. V následující části této práce je charakterizován 

stručný postup a popis technického a technologického řešení zvolené varianty při výrobě 

tohoto paliva.  

5.2.1 Odvod sráţkových a lagunových vod 

Po zahájení sanačních prací, především odtěţení ropných kalů, se sráţkové a další 

vody obsaţené v kapalné fázi obsahu lagun přečerpají z laguny R2 do laguny R3 

a následně, po separaci od olejové fáze, do čistírny lagunových vod. Celý proces se musí 

souvisle monitorovat. 

V průběhu odtěţování podloţních zemin, hrází a ostatních kontaminovaných 

materiálů charakteru zemin a masivně kontaminovaných zemin dojde rovněţ k odčerpání 

lagunové vody, která se v těchto zeminách nachází.  Pod patou odtěţované etáţe 

se vybuduje dočasná čerpací jímka, ve které se kontaminovaná voda z odtěţovaného 

materiálu zachytí.  

Zachycenou vodu čerpadla odvedou dle potřeby a dle kvality pomocí čerpadel 

do čistírny lagunových vod. Z prostoru vně podzemní těsnící stěny se zachycená podzemní 

voda případně svede PE potrubím DN 40 do dekontaminační stanice podzemních vod. 

Pro místní odsávání případných kaveren vyplněných kontaminovanou lagunovou vodou 

bude k dispozici mobilní kalové čerpadlo, které obsah přečerpá pomocí PE potrubí DN 50 

rovněţ do čistírny lagunových vod. V případě výskytu hladiny podzemní vody s volnou 

fází ropných uhlovodíků uvnitř podzemní těsnící stěny se tato odčerpá plovoucími 

čerpadly na pontonu do čistírny lagunových vod a vně podzemní těsnící stěny 

do dekontaminační stanice podzemních vod PE potrubím DN 40. Odčerpávané mnoţství 

vody, její kvalita a proces přečištění veškerých vod bude sledován.  [1]  



Jindřiška Pavúková: Moţnosti vyuţití odpadů z lagun a. s. Ostramo  
 

2011  24 

5.2.2 Odtěţení ropných kalů 

Kapalná fáze obsahu lagun, tj. ropné látky s charakterem olejů a sráţkové vody, 

se přečerpá vhodnými čerpadly nejprve z prostoru okraje hráze laguny R2 do laguny R3. 

V záchytné a separační jímce, zřízené v laguně, u stékající kapalné fáze z povrchu laguny 

R3 dojde k hrubému separování na vodnou a olejovou fázi. Vodná fáze se ze dna jímky 

odčerpá do technologie čistírny lagunových vod, olejová fáze bude nabírána do nadzemní 

zásobní nádrţe, umístěné na betonové nepropustné ploše, kde se oddělí zbytková voda, 

která se postupně odpustí z nádrţe do laguny. Po odčerpání vodné fáze a následném 

zavápnění povrchu celé laguny se v kaţdé laguně vybuduje cca 10 aţ 15 studní 

k případnému odstranění dešťových sráţek. Odčerpaná voda se v celkovém mnoţství 

13 178 m
3
 transportuje potrubím do čistírny lagunových vod. Separovaná olejová fáze 

se ze zásobní nádrţe přepraví ţelezniční cisternou nebo autocisternou k energetickému 

vyuţití – spalování ve vhodném zařízení, v případě potřeby je nutno zajistit neutralizaci 

separovaných olejů. Vyuţití tohoto odpadu bude zajištěno předáním oprávněné osobě, 

přičemţ veškeré následné nakládání s tímto odpadem musí být prováděno v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a zákonem č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší v platném znění. Veškeré další odpady, tj. kašovitá a tuhá část ropných 

kalů z lagun, se po jejich úpravě z lagun odtěţí pomocí běţných stavebních mechanismů. 

[1]  

5.2.3 Předúprava odpadů v lagunách 

Obsah lagun R1, R2 a R3 se postupně pročistí např. třídící lţící od neţádoucích 

předmětů, jako jsou zbytky plachetek, ţelezo, dřevo, dráty, kusy stavební suti atp. 

Tyto předměty se uloţí do kontejnerů pro další třídění a zpracování.  Z počátku na laguně 

R2 a následně na laguně R3 je nutné při činnosti na lagunách sniţovat hladinu dešťových 

vod tak, aby nedošlo k promáčení jiţ zpracovaného odpadu. Tato voda se odčerpá nejdříve 

z okraje laguny u hráze laguny R2 do laguny R3 a poté zpod olejové vrstvy ve sběrné 

jímce v laguně R3 do čistírny lagunových vod, kde bude čištěna. Olejová frakce kyselých 

ropných kalů, která steče z povrchu laguny R3 a zůstane po zavápnění kyselých ropných 

kalů v jímce na okraji laguny R3 (viz Obrázek č. 6) a nebude zapracována 

při homogenizaci odpadu laguny R3 do upraveného odpadu, bude čerpána do zásobní 

nádrţe olejů, případně doneutralizována a odváţena jako odpad vyuţitelný v energetických 

zdrojích s příslušným vybavením a povolením. Další oddělená voda ze zásobní nádrţe 
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olejů se odpustí zpět do laguny R3. Poté se postupně do předčištěných ropných kalů 

po jejich homogenizaci zapracuje pálené vápno v mnoţství 10 – 15 %, a to do přesně 

definovaných pracovních polí (segmentů). Po provápnění a po proběhnutí příslušné 

chemické reakce s vyzráním produktu se příslušná plocha povrchově upraví a připraví 

pro pojezd techniky. [1]  

 

Obrázek 6: Zavápnění laguny R3 [3] 

Tímto procesem se zpracuje postupně nejprve obsah laguny R2 a následně R3. 

Hydraulické rypadlo bude postupně pojíţdět zpočátku po hrázi lagun, poté po zpracované 

ploše ztuhlých předem upravených ropných kalů. Následně se do homogenizovaného 

obsahu segmentu aplikuje práškový CaO. Pojezdová plocha předem upraveného odpadu 

se dle moţností upraví tak, aby byla pouţitelná pro práci techniky v souladu s výsledky 

únosnosti. V případě nutnosti můţe být zlepšeno rozloţení tlaků vznikajících od bagru 

pouţitím geotextilie, popřípadě jiným prostředkem, vyhovujícím těmto poţadavkům, který 

bude překryt hutněným zásypem. Před povětrnostními vlivy lze předem modifikovaný 

odpad v laguně eventuálně doplňkově ochránit cementovým postřikem nebo ochrannou 

fólií. Pro případ nedostatečné únosnosti nově vzniklého materiálu se pro další pojezd bagru 

pouţijí roznášecí rohoţe. Tyto ochranné prostředky se aplikují postupně po úpravě odpadu 

a po odzkoušení jeho vlastností. [1] 
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5.3 Zpracování ropných kalů na náhradní/alternativní palivo 

Postupně se předem upravený odtěţovaný odpad dopraví do vstupního zařízení 

technologie výroby náhradního/alternativního paliva, tj. naloţí se do první násypky 

mobilní míchačky směsí, umístěné na zpevněné ploše s rampou mezi lagunami R2 a R3. 

Do druhé násypky mobilní míchačky směsí se bude nakládat pomocí pásového dopravníku 

(viz Obrázek č. 7) nebo kolového nakladače uhelný hrubý prach.  

 

Obrázek 7: Pásový dopravník [3] 

Mobilní míchačka směsí zajistí namíchání obou vstupních látek v poţadovaném 

poměru dle stanovené receptury pro výstupní palivo. Uhelný hrubý prach se dopraví 

do prostoru lagun po ţeleznici vagóny, z nichţ kaţdý pojme cca 55 tun nákladu. 

Tyto vagóny budou na ţelezniční vlečce vedle lagun vyloţeny na vykládacím pracovišti 

nebo postupně vykládány bagrem s drapákem na plochu vedle vlečky, nebo se tento uhelný 

hrubý prach naloţí přímo do násypky. Komunikačně se vyuţijí dopravní cesty na hrázi 

lagun nebo v prostoru lagun R0 aţ R3. Z mobilní míchačky se palivo dopraví výloţníkem 

do mobilního třídícího zařízení, kde dojde k další homogenizaci paliva a úpravě 

jeho granulace třídícími síty. Nevyhovující vytříděné části paliva se separují na pomocný 

mezisklad s moţností zakrytí fólií s minimalizací emisí do ovzduší, z něhoţ budou vráceny 

zpět do procesu třídění přes vybrané zařízení v okamţiku naplnění pomocného meziskladu. 

Ostatní vytříděný materiál (cihly, kameny, ţelezo atd.) se odveze na pracoviště k dalšímu 
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třídění a zpracování. Z mobilního třídícího zařízení se palivo přesype do násypky krytého 

pásového dopravníku umístěného na hrázi lagun, který zajistí nakládku paliva 

do ţelezničních vagónů určených k přepravě této komodity. [6] 

Přesné technologické a technické postupy uvedených procesů, z nichţ některé 

jiţ proběhly v době zkušebního provozu v souladu s harmonogramem prací, nejsou veřejně 

dostupné, v médiích jsou o nich poskytovány průběţně pouze obecné informace. 
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6 CHARAKTERISTIKA PRODUKTU TPS – NOLO 1 

Pro realizaci 1. etapy prací, tj. odstranění a druhotné vyuţití organické části obsahů 

lagun přepracováním na náhradní/alternativní palivo, byla provedena certifikace tuhé 

palivové směsi TPS – NOLO 1, o níţ je zmíněno níţe, a byly realizovány spalovací 

zkoušky na vybraných koncových zařízeních.  

Firma GEOSAN GROUP a. s. vyrobila z kalů z lagun Ostramo, černého uhlí 

a neutralizační přísady palivo TPS – NOLO 1. Pro palivo TPS – NOLO 1 byla firmou 

GEOSAN GROUP a. s. zpracována Vnitropodniková norma „Výrobek TPS – NOLO 1“, 

číslo PN 1/TPS/2005. V souladu s touto normou je palivo vyrobeno ve sloţení: 45 % kalů, 

45 % uhlí, 10 % neutralizační přísada. Zastoupení jednotlivých podílů směsi se volí podle 

konzistence odpadů tak, aby výsledný produkt měl sypký charakter. Pro palivo TPS – 

NOLO 1 byl firmou VVUÚ, a. s. (Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a.s.), Certifikačním 

orgánem na výrobky, vydán CERTIFIKÁT č. VVUÚ – 053/H/2005 pro výrobce vydaný 

GEOSAN GROUP a. s., na výrobek TPS – NOLO 1, tuhá palivová směs. 

Výše uvedený Certifikační orgán na výrobky tímto osvědčením potvrzuje, ţe vzorek 

předmětného výrobku je ve shodě s vnitropodnikovou normou na výrobek TPS – NOLO 1, 

číslo PN 1/TPS/2005, vydanou dne 2. 8. 2005 a zároveň s technickou dokumentací 

a návodem k pouţívání. 

Údaje uváděné v návodu k pouţití a bezpečnostním listu výrobku splňují poţadavky 

zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů v platném znění, původní vyhlášky č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví 

podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému 

přípravku, která byla zrušena a nahrazena zákonem č. 371/2008 Sb., kterým se mění zákon 

č. 356/2003 Sb., a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 

některých zákonů v platném znění (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) pro bezpečnou 

manipulaci s výrobkem. Pouţívání paliva je podmíněno provedením spalovací zkoušky 

na konkrétním zařízení zvláště velkého, velkého a středního zdroje znečišťování 

a vyhodnocením emisních měření a dodrţením podmínek uvedených v souboru 

technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření daného zdroje. Výrobek 

TPS – NOLO 1 nemá nebezpečné vlastnosti dle původní vyhlášky MŢP č. 357/2002 Sb., 

kterou se stanoví poţadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší 
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a která byla zrušena a nahrazena vyhláškou č. 13/2009 Sb., o stanovení poţadavků 

na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší v platném znění.  

Expertní zhodnocení o vyloučení nebezpečných vlastností alternativního paliva 

bylo provedeno firmou EMPLA spol. s r. o. [6] 

Jak je jiţ zmíněno výše, na základě sloţení obsahu lagun a pracovního postupu 

výroby tuhého náhradního/alternativního paliva a provedené certifikace byla zpracována 

podniková norma č. PN 1/TPS/2005 pro výrobek TPS – NOLO 1 s hodnotami jednotlivých 

sledovaných parametrů u vyrobené tuhé palivové směsi uvedenými v následující 

Tabulce č. 3: 

Tabulka 3: Hodnoty sledovaných parametrů paliva TPS - NOLO 1[1] 

Sloţka, vlastnost Jednotka Maximum Minimum 

voda hmot. % 40 - 

popel hmot. % 25 - 

hořlavina hmot. % - 35 

výhřevnost MJ/kg 20 10 

veškerá síra hmot. % 3 - 

chlor hmot. % 0,7 - 

fluor hmot. % 0,2 - 

PCB mg/kg 30 - 

měď mg/kg 2 000 - 

zinek mg/kg 5 000 - 

nikl mg/kg 500 - 

olovo mg/kg 2 000 - 

kadmium mg/kg 150 - 

chrom mg/kg 300 - 

arsen mg/kg 150 - 

rtuť mg/kg 2 - 

thalium mg/kg 10 - 

tavitelnost popela – bod měknutí °C - 1 000 

tavitelnost popela – bod tání °C - 1 200 
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Výrobek, který nesplní parametry stanovené normou výrobce, se označí 

jako neshodný a bude buď vrácen do technologie výroby paliva, nebo pokud bude neshoda 

zapříčiněna nadlimitními obsahy některých polutantů, např. PCB, Cl apod., se odstraní 

jako odpad ve spalovacím zařízení s příslušnými povoleními a technickým vybavením.  

6.1 Pilotní testy a zkušební výroba paliva 

V červenci roku 2007 byly provedeny pilotní testy a následná zkušební výroba 

alternativního paliva TPS – NOLO 1 efektivnější technologií zpracování kalů pomocí 

mobilního zařízení, spočívající v neutralizaci kalů vápnem v lagunách „in situ“ a následné 

výrobě paliva mísením s černým energetickým uhlím. Výsledky pilotních testů prokázaly 

pouţitelnost dané technologie a nevýznamný dopad na ţivotní prostředí. [7]  

Spalovací zkoušky byly provedeny v Elektrárně Dětmarovice a v Energetice Třinec, 

a. s. Elektrárna Dětmarovice je největší elektrárnou v rámci skupiny ČEZ, která spaluje 

černé uhlí. Z tohoto důvodu byla v rámci projektu „Nápravná opatření laguny 

OSTRAMO“ vytipována jako jedna z nejvhodnějších zařízení v moravskoslezském 

regionu, která by napomohla s likvidací ekologické zátěţe bez dalšího negativního vlivu 

na ţivotní prostředí.  

Součástí spalovacích zkoušek v Elektrárně Dětmarovice byla přísná měření 

veškerých vstupů a výstupů z elektrárny, měření spalin, popílku, strusky i energosádrovce, 

která prováděla nezávislá měřící skupina Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava a byly ověřeny firmou ORGREZ, a. s., která se zabývá mj. sluţbami 

pro energetiku a průmysl, zajišťuje monitoring ovzduší a měření emisí a imisí. Zkoušky 

byly taktéţ prováděny pod dohledem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, České 

inspekce ţivotního prostředí a Krajské hygienické stanice. Bylo jednoznačně prokázáno, 

ţe Elektrárna Dětmarovice splňuje parametry nutné pro spalování certifikovaného paliva 

TPS – NOLO 1. Předpokládá se, ţe tato elektrárna můţe spalovat směs, která bude 

vyrobena v poměru 96,4 % černého uhlí a 3,6 % certifikovaného paliva TPS – NOLO 1. 

[9]  



Jindřiška Pavúková: Moţnosti vyuţití odpadů z lagun a. s. Ostramo  
 

2011  31 

6.2 Sledování vedlejších produktů při spalování 

Vliv na ţivotní prostředí související s náhradním/alternativním palivem je dán 

především emisemi při jeho spalování. Z tohoto důvodu není rozhodující sledování široké 

škály polutantů ve vlastním palivu, ale sledování kvality emisí ze spalování paliva. Rozsah 

sledování emisí se upřesní v rámci povolovacího procesu vyuţití paliva na jednotlivých 

zdrojích znečišťování ovzduší, který proběhne u vybraných energetických zdrojů formou 

změny integrovaného povolení na základě technologických zkoušek u technologií 

vyuţívajících uvedené palivo jako procesní doplňkovou látku (např. výroba cementu).  

Problematika vedlejších energetických produktů (popílek, sádrovec) bude pečlivě 

sledována v průběhu zkušebního provozu v energetických zdrojích a na základě výsledků 

se stanoví způsob nakládání s těmito produkty, který bude v souladu s platnou legislativou 

a v souladu s připomínkami MŢP. Mezi odběratele vyrobených náhradních/alternativních 

paliv patří Energetika Třinec, a. s., Elektrárna Dětmarovice, cementárny Hranice, Mokrá, 

Práchovice, Radotín a Číţkovice, jeţ odeberou ročně celkem 163 000 t.  

Všechny dosud známé výsledky spalovacích zkoušek na koncových zařízeních 

potvrdily, ţe spalováním směsi TPS – NOLO 1 s černým polským uhlím ve stanovených 

procentuálních podílech u elektrárenských objektů a přímým spalováním směsi TPS – 

NOLO 1 v cementárnách, nedochází k výraznějšímu zatěţování ţivotního prostředí, 

neţ je tomu při spalování samotného černého uhlí. Naměřené hodnoty plynných emisí 

v ţádné poloţce nepřekročily stanovené limity pro daná zařízení. [6]  

6.3 Uvedení výrobků na trh 

Podle původního harmonogramu měla být zkušební výroba o objemu 40 000 t paliva 

TPS – NOLO 1 ukončena v prosinci 2008, avšak nedostatečnou kapacitou strojních 

zařízení měla zpoţdění a vyrobilo se pouze 2 871 t. Z tohoto důvodu bylo nutné nasadit 

druhé hydraulické míchací zařízení pro neutralizaci kalů a umístit další linku pro mísení 

paliva na laguně R0. Zkušební výroba paliva byla ukončena v únoru 2009 a následovala 

výroba trvalá, jejíţ součástí bylo rovněţ samotné zavápňování lagun započaté v květnu 

2009. V rámci přípravy sanace saturované zóny naváţek a štěrkové terasy vně podzemní 

těsnící stěny se realizovalo hloubení 223 sparingových sond, 15 respiračních sond, 
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13 sanačních čerpacích vrtů, 12 sanačních zasakovacích vrtů do štěrkové terasy 

a 21 sanačních čerpacích vrtů do naváţek.   

V říjnu roku 2009 byla následně zahájena hydraulická sanace štěrkové terasy 

a naváţek spočívající ve vytváření hydraulické deprese, odsávání nashromáţděného 

kontaminantu, odvodu čerpaných kontaminovaných vod a zasakování přečištěných vod. 

Zároveň s těmito pracemi se započalo s promýváním naváţek roztokem 

biodetergentu Reocleanu 801, následně se provedlo zasakování bakteriálního inokula 

do horninového prostředí a poté se aplikovala technologie vyuţívaná pro podzemní vody, 

povrchové vody a průsaky („air-sparging“), coţ znamená obohacení kyslíkem 

prostřednictvím provzdušňování. Sanace saturované zóny pokračovala i uvnitř prostoru 

podzemní těsnící stěny, k čemuţ v rozhodující míře dnes slouţí nová čistírna lagunových 

vod uvedená do provozu v březnu roku 2010 namísto bývalé čistírny haldových vod 

(Obrázek č. 8). [13] 

 

Obrázek 8: Bývalá ČHV [13] 

Základové konstrukce technologií jsou rovněţ dokončeny a byla zhotovena 

základová drátkobetonová deska. Dekontaminace materiálu z laguny R0, R1, podloţí 

a okolí lagun se provádí technologií termické desorpce. Příprava veškerého materiálu 

vstupujícího do této technologie probíhá v hale předúpravy.  

Po ukončení těchto činností bylo započato s odtěţováním zavápněného kalu z laguny 

R2, která je převáţena na mezideponii, situovanou v prostorách laguny R1. 

Na toto úloţiště jiţ bylo umístěno cca 19 000 tun zavápněného kalu, z toho asi jedna 
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třetina jiţ byla vyuţita pro výrobu paliva. Vlastní míchání zavápněných kalů s uhelným 

hrubým prachem bylo zahájeno v listopadu 2009 a v průběhu tohoto měsíce bylo vyrobeno 

6133,5 t nového paliva označeného jako TPS – NOLO 2, které obsahuje 34 % kalů, 

10 % vápna a 56 % uhlí. V prosinci uvedeného roku bylo vyrobeno jiţ 7989 t 

tohoto paliva.   

Vzhledem ke změně subdodavatele společnosti GEOSAN GROUP, a. s., kterým byla 

vratimovská společnost BYDOZA CZ, s. r. o., se palivové směsi označené jako TPS – 

NOLO 1 a TPS – NOLO 2, které mají svou ochrannou známku, označují novými názvy 

GEOBAL 1 a GEOBAL 2 a vyrábí je společnost BALTOM, s. r. o. z Liberce. [12] 
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7 ZÁVĚR  

Nápravná opatření, která jsou realizována a financována státem, v kaţdém případě 

přispívají ke zlepšení ekologické situace na Ostravsku. Tato zakázka je v celé republice 

jedinečná jednak svým rozsahem, tak i technickým a technologickým řešením. 

Zároveň je i časové náročná a obyvatelé blízkého okolí jsou jiţ značně nervózní 

a rozhněvaní. Mají pocit, ţe se nic neděje a situace se pro ně tak stává téměř neúnosnou. 

Není se však co divit, neboť občasný zápach sulfanu při nepříznivých klimatických 

podmínkách je téměř nesnesitelný, polétavý prach při zavápňování lagun se usazuje 

na jejich automobily a dostává se v nejbliţším okolí do všech obydlí.  

V předloţené bakalářské práci jsem se v prvé řadě zabývala historií vzniku 

ostravských lagun, neboť většina z nás ji mylně přisuzuje společnosti OSTRAMO, 

VLČEK a spol., s.  r. o. Ze zkoumání historických dějin, které jsou velice zajímavé 

a bohaté, jsem čerpala podklady pro zjištění obsahu skládky, který je především 

kontaminovaný a po několik let narušoval přirozený ekologický systém. Tato skutečnost 

se i potvrdila po povodních v roce 1997, kdy celá oblast lagun a její okolí byla zaplavena.  

Nepříznivou situaci bylo tedy nezbytně nutné řešit tak, aby nedocházelo k dalšímu 

znečišťování všech ekosystémů a v neposlední řadě k odstranění této ekologické zátěţe. 

Pro zajištění tohoto důleţitého úkolu byly vypracovány tři varianty, 

z nichţ o té nejefektivnější a nejspolehlivější je v této práci pojednáváno.  Vzhledem 

k náplni všech čtyř lagun, především ropných produktů, je závěr jednoznačný: zpracovat 

odpad na náhradní/alternativní palivo, které bylo pojmenováno TPS – NOLO. Přiřazená 

čísla pak charakterizují, ze které laguny je palivo vyráběno.  

Jak jsem jiţ zmiňovala v úvodu této bakalářské práce, jsem obyvatelkou 

mariánskohorského sídliště Fifejdy a činnosti na lagunách se bezprostředně týkají i mne. 

Několikrát jsem tato místa navštívila osobně a byla jsem mile překvapena změnami, 

které se od počátku sanace lagun udály. Je sice pravdou, ţe se nedaří dodrţovat termíny 

stanovené Vládou ČR, avšak na druhé straně je nutné ocenit práci všech, 

kteří se na odstranění staré ekologické zátěţe podílejí.   
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