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Anotace: 

V mé předložené diplomové práci se zabývám problematikou starých ekologických 

zátěží, platnou legislativou týkající se starých ekologických zátěží, postupnými 

kroky odstraňování starých ekologických zátěží se zpracovaným přehledem 

používaných sanačních technologií a následně pak projektem sanace a návrhem 

řešení konkrétní oblasti Vítkovice, a.s. - vybrané části Dolní oblasti Vítkovic – 

Koksochemie a Národní kulturní památky.   
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Summary: 

The presented diploma thesis examines the subject matter which refers to old 

environmental burdens (contaminated sites) and current legislation concerning 

contaminated sites. It also describes the specific steps leading to the removal of 

old environmental burdens as well as decontamination technology used. The final 

part deals with decontamination proposal of the specific area in Vítkovice, a.s. – 

the chosen part of Lower Area of Vítkovice - Koksochemie and National Cultural 

Monument. 
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1. Úvod 

 

Vyspělost společnosti již v dnešní době není zdaleka určována jen úrovní 

produkce a mírou spotřeby, ale především péčí o životní prostředí. To znamená 

trvale věnovat úsilí vjemové stránce a vytvářet tak soulad mezi člověkem a 

přírodou a zejména věnovat značnou péči kvalitě životního prostředí - 

minimalizovat vstupy rizikových látek a odstraňovat dřívější kontaminace 

způsobené těmito látkami. 

Staré ekologické zátěže - kontaminovaná místa představují riziko pro 

životní prostředí a zdraví obyvatel. Často jsou také překážkou pro užívání nebo 

zamýšlené využití území i konkrétních pozemků. Aby znečištěná půda, podzemí, 

povrchové i podzemní vody mohly být v potřebné míře vyčištěny, je třeba 

zmapovat všechna kontaminovaná a potenciálně kontaminovaná místa. Teprve 

poté je možné taková místa důkladněji prozkoumat, zhodnotit míru rizika a 

navrhnout způsob a formu odstranění kontaminace nebo snížení rizika pro životní 

prostředí a člověka. Je proto naším zájmem staré ekologické zátěže systematicky 

odstraňovat.  

V mé diplomové práci se zabývám problematikou starých ekologických 

zátěží, související legislativou, postupnými kroky odstraňování starých 

ekologických zátěží a následně pak projektem sanace a návrhem řešení konkrétní 

oblasti VÍTKOVICE, a.s. - vybrané části Dolní oblasti Vítkovic – Koksochemie a 

Národní kulturní památky. 
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2. Legislativa pro staré ekologické zátěže (SEZ) 

Odstraňování starých ekologických zátěží v ČR není legislativně 

jednoznačně dáno. Je aplikován § 42 „Opatření k nápravě“ zákona č. 

254/2001 Sb. o vodách – vodní zákon.  

 Problematika starých zátěží je složitá – zpravidla na ně nelze aplikovat 

požadavky na technické zabezpečení podle současných předpisů, 

zaměřených primárně na prevenci úniků škodlivin do životního prostředí, velmi 

často nelze pro tyto lokality jednoznačně a s příslušnými důsledky 

identifikovat zodpovědný subjekt – původce znečištění. Druhý z uvedených 

faktorů je zvláště významný pro situaci v ČR v souvislosti s rozsáhlými 

změnami vlastnických vztahů v procesu privatizace. 

Úplná eliminace lokalit starých zátěží by byla velmi nákladným 

procesem. Proto bývá uplatňován pragmatický přístup – princip redukce rizik 

z jejich existence pouze na definovanou akceptovatelnou úroveň, princip 

volby priorit, případné zavedení omezení na charakter dalšího funkčního 

využívání lokalit, a to vždy v závislosti na závažnosti aktuálních či 

potenciálních rizik pro životní prostředí, zdraví obyvatel a ekosystémy. 

Základním nástrojem pro definování priorit a pro rozhodování o nezbytnosti a 

charakteru nápravných opatření bývá analýza rizik. 

Značná část lokalit starých zátěží na území České republiky je nebo bude řešena 

v rámci programu Ministerstva financí na základě tzv. ekologických smluv, tj. 

smluv o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků 

vzniklých před privatizací, které mají se státem uzavřeny majitelé řady 

privatizovaných podniků. Náklady na vypořádání ekologických závazků zahrnují 

rovněž náklady na vyhotovení analýzy rizika a její aktualizaci, provedení 

předsanačního doprůzkumu, zpracování projektu sanace a vlastní realizaci 

nápravných opatření, včetně činnosti odborného dohledu MF při nápravě 

ekologických závad, tzv. supervize. Od roku 1993 bylo Ministerstvem financí (dříve 

FNM) vynaloženo na tyto účely přes 35 miliard Kč.  
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Primárním zaměřením nápravných opatření realizovaných  na základě 

ekologických smluv je redukce rizik pro zdraví obyvatel a pro životní 

prostředí, které představuje znečištění zemin a podzemních vod z  dob, kdy 

veškeré výrobní prostředky patřily státu. [1] 

2.1. Role Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP 

ČR) v rámci procesu SEZ 

V ČR neexistuje právní úprava, která by řešila staré ekologické zátěže 

komplexním způsobem. Staré ekologické zátěže systematicky řeší 

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím České inspekce životního 

prostředí (ČIŽP). ČIŽP je pak tím orgánem státní správy, který v souladu 

s výše citovaným § 42 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ukládá nápravná 

opatření k odstranění závadného stavu.  MŽP je odborným garantem v 

procesu odstraňování starých ekologických závad v režimu smluv o úhradě 

nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před 

privatizací – tzv. „ekologických smluv“. Dále zajišťuje nápravu ekologických 

škod po Sovětské armádě, a to na základě Usnesení vlády ČR ze dne 6. 

ledna 1993. Úloha MŽP je však v rámci celé ČR především metodická. 

Ministerstvo životního prostředí zřídilo již v roce 1996 databázi pro evidenci 

starých ekologických zátěží; v současné době je tato databáze označována jako 

Systém evidence kontaminovaných míst. V této databázi jsou soustředěny 

informace o skládkách, zařízeních a starých ekologických zátěžích. V roce 2012 

obsahuje více jak 4300 evidovaných lokalit. [2] 

 

http://www.mzp.cz/cz/metodiky
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Obrázek 1: Mapa zátěží na území ČR [3] 

 

 

Pro problematiku řešení starých ekologických zátěží, resp. 

kontaminovaných míst, jsou zpracovány tyto materiály:  

I. Metodické pokyny 

 Metodický pokyn MŽP Analýza rizik kontaminovaného území, Věstník 
MŽP č. 3, březen 2011 

 Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území, Věstník 
MŽP, č. 9, září 2005 

 Metodický pokyn MŽP Vzorkování v sanační geologii, Věstník MŽP, č. 
2, Příloha 2, únor 2007  

 Metodický pokyn MŽP Zásady zpracování studie proveditelnosti 
opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit , červen 
2007  

 Metodický pokyn MŽP k řešení problematiky stanovení indikátoru 
možného znečištění ropnými látkami při sanacích kontaminovaných 
míst, Věstník MŽP, č. 3, březen 2008  

 Metodický pokyn MŽP k plnění databáze SEKM včetně hodnocení 

priorit, Věstník MŽP č. 3, březen 2011 

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/Vzorkov%C3%A1n%C3%AD%20v%20san.geol.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/Feas_study.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/Feas_study.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/vestnik_3-2008_3%20metod%20pokyn.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/vestnik_3-2008_3%20metod%20pokyn.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/vestnik_3-2008_3%20metod%20pokyn.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/OES-MP_SEKM-20110321.zip
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/OES-MP_SEKM-20110321.zip
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 II. Metodické příručky 

 Metodická příručka hodnocení průzkumu a sanací  

 Metodická příručka ISCO - Aktualizace 2010  

 Metodická příručka MŽP - Aplikace geofyzikálních metod při ochraně 

vodních zdrojů, 2010  

 Metodická příručka MŽP - Základní principy hydrogeologie, 2010  

 Metodická příručka MŽP - Možnosti geofyzikálních metod , 2009  

 Metodická příručka MŽP pro použití reduktivních technologií in situ při 

sanaci kontaminovaných míst, 2007  

III. Ostatní 

 Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004 pro přípravu a realizaci zakázek 

řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci  

 Platnost a využitelnost metodického pokynu MŽP z roku 1996 a to části 

"Kritéria" 

Metodický pokyn MŽP Analýza rizik kontaminovaného území, Věstník MŽP č. 

3, březen 2011 [4] 

2.2. Právní základ 

Postup řešení starých ekologických zátěží se řídí zejména následujícími 

zákony a usneseními vlády ČR: 

 Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné 

osoby, ve znění zákona č. 179/2005 Sb.   

 Zákon č. 178/2005 Sb.,o zrušení Fondu národního majetku ČR, 

 Usnesení vlády z 10. ledna 2001 č. 51   „Zásady vypořádání 

ekologických závazků vzniklých při privatizaci“, ve znění pozdějších 

usnesení vlády, zejména č. 167 z r. 2004, 

 Usnesení vlády z 17. května 2006 č. 565 o Zásadách postupu při 

privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., a zákona č. 171/1991 Sb., 

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/OERES-Metodicka_prirucka_hodnoceni_pruzkumu_a_sanaci-20110101.pdf.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/oes-Metodicka_prirucka_MZP_ISCO_aktualizace_2010-20110114.zip
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/OES-Vyuz_GFM_pri_OVZ-20101228.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/OES-Vyuz_GFM_pri_OVZ-20101228.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/OES-Hg_prirucka_TT-20100801.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/OES-Moznosti_gf_metod_Akt09-20092603.zip
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/MP_reduktivni_technologie_def.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/MP_reduktivni_technologie_def.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/Sm%C4%9Brnice%203_04_M%C5%BDP%20def.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/OES-Platnost_a_vyuz_MP_1996-20110323.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/OES-Platnost_a_vyuz_MP_1996-20110323.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/OERES-Metodicky_%20pokyn_%20MZP_%20Analyza_rizik_kontaminovaneho_uzemi_%20leden_%202011-20110101.zip.zip
http://portal.gov.cz/zakon/179/2005
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_sprava_majetku_22069.html
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_test.nsf/6802db4c27cf71ffc1256f220067f94a/fa3c482da71e706ec12569d8002157ed
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/WebGovRes/D09A2B85B959EAA5C12571B6006C2539?OpenDocument
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které nahradilo dřívější usnesení vlády č. 568/1993, 393/1994, 

178/1995, 773/1995 a 20/1997, ve znění pozdějších změn, 

 Zákon č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách. 

 

Proces realizace podle ekologické smlouvy zajišťuje Ministerstvo 

financí, jakožto zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, nabyvatel (ve smyslu uzavřené ekologické smlouvy), Ministerstvo 

životního prostředí a ČIŽP. Při odstraňování starých ekologických zátěží 

vzniklých před privatizací je zpravidla postupováno podle priorit, které 

stanovuje Ministerstvo životního prostředí. 

Vzájemnou spolupráci, postupy a procesní zásady upravu je závazná 

Směrnice FNM ČR (nyní Ministerstva financí) a Ministerstva životního 

prostředí pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé 

při privatizaci. V této společné Směrnici jsou v souladu s Usnesením vlády z 

10. ledna 2001 č. 51  stanoveny postupy a procesní zásady pro realizaci 

opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před 

privatizací. [5] 

2.3. Legislativa pro brownfields 

Staré ekologické zátěže jsou nedílnou součástí brownfields. Je proto nutné 

se k legislativě k brownfields se vztahující zmínit. Všeobecný seznam legislativy je 

poměrně těžké vytvořit. Konkrétní problém bude vždy vyžadovat specifické řešení. 

Lišit se to bude podle povahy uvažovaného prostoru i podle povahy navrhovaného 

nového využití. Základní pravidla ale budou aplikovatelná všude. Cílem každého 

řešení je jednoznačně podpora udržitelného rozvoje, tedy rovnováha mezi nároky 

environmentálními, sociálními a ekonomickými a snížení tlaku naší činnosti na 

globální ekosystém. Pokud budeme vycházet z jednotlivých fází obnovy 

brownfieldu (posouzení výchozího stavu, návrh řešení, analýza proveditelnosti, 

realizace, posouzení koncového stavu), řada legislativních předpisů se uplatní ve 

více fázích. Navíc legislativa se stále vyvíjí, takže nyní platné zákony budou 

novelizovány, doplňovány dalšími prováděcími předpisy i novými zákony 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/legislativa_26756.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/legislativa_26756.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_postup_likvidace_23077.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_postup_likvidace_23077.html
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v souladu s vývojem legislativy EU. Kromě přímých požadavků legislativy bude 

řešení konkrétního problému ovlivněno lokálními strategickými dokumenty 

vyvinutými na základě požadavků legislativy (např. krajské koncepce rozvoje). 

 

Z hlediska věcného lze potřebnou legislativu rozdělit do následujících skupin: 

 

 Vlastnictví brownfieldu 

č. 265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 

nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí předpisy 

č. 344/1992 Sb. Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 

ve znění pozdějších předpisů + prováděcí předpisy 

Před jakýmkoliv dalším krokem je třeba ověřit reálné vlastnictví nemovitosti a 

všechna k ní zapsaná práva. 

 

 Územní plán 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů + prováděcí předpisy. 

Nezbytným dokumentem v tomto kroku je platný územní plán vytvořený podle 

požadavků uvedeného zákona příslušnou obcí, která je vlastníkem katastru, kde 

řešený brownfield leží. Na základě územního plánu pak lze rozhodnout, zda 

uvažované využití brownfieldu je vůbec možné, nebo jestli bude potřeba žádat o 

změnu územního plánu a jestli tato žádost má naději na úspěch. 

 

 Environmentální hodnocení výchozího stavu 

Zde se uplatní komplexní „směs“ legislativy životního prostředí podle typu 

řešeného problému. Samozřejmě půjde o hodnocení rizik pro ŽP ve výchozím 

stavu problému, a to ve vztahu ke všem relevantním složkám ŽP (půda, voda, 

ovzduší, biodiverzita, krajina atd.) Při řešení problematiky starých zátěží se rovněž 

uplatní metodické pokyny MŽP pro průzkum a sanaci těchto zátěží. 
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Oblasti ŽP upravené legislativou: 

 

 Ochrana přírody a krajiny: zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, 

zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny + prováděcí předpisy 

 Ochrana vod – zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve 

znění pozdějších předpisů + prováděcí předpisy 

 Ochrana půdy – zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 

půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 289/1995 

Sb., o lesích (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů + prováděcí 

předpisy 

 Ochrana ovzduší – zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění 

pozdějších předpisů + prováděcí předpisy 

 Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů + prováděcí předpisy, zákon o obalech č. 

477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů + prováděcí 

předpisy 

 Hluk a vibrace v ŽP – zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Stavební hodnocení výchozího stavu 

Pokud je součástí řešeného problému nějaká stavba nebo už provedené terénní 

úpravy, je opět nutno respektovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho 

prováděcích předpisů. Rovněž je nutné prozkoumat řešené území kvůli možné 

přítomnosti stávajících inženýrských sítí (rozvody vody, plynu, elektřiny, dopravní 

komunikace atd.). Zřizování a udržování těchto sítí se řídí různými zákony: 

 Voda a kanalizace – zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů + 

prováděcí předpisy 
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 Elektřina a plyn - Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů + prováděcí 

předpisy 

 Dopravní systémy - vnější komunikace - Zákon č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, železniční 

komunikace – zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších 

předpisů + prováděcí předpisy 

Do této oblasti patří rovněž zjišťování, zda se nejedná o stavbu památkově 

chráněnou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 

+ prováděcí předpisy. 

 

 Posuzování vlivů na ŽP 

Základním předpisem pro tuto oblast je zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 

na ŽP, který v české legislativě pokrývá jak problematiku posuzování záměrů 

(EIA), tak posuzování strategií a koncepcí (SEA). Tento zákon se při řešení 

problematiky brownfields může uplatnit několikanásobně – při posouzení vlivu 

navrhovaného postupu řešení i při posuzování vlivu konečného stavu. Také se 

může objevit SEA při posuzování požadované změny územního plánu. 

 

 Financování přeměny brownfields 

Zde se podle typu vlastníka může uplatnit zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a jejich příslušné 

prováděcí předpisy, případně metodické pokyny ministerstva financí a ministerstva 

pro místní rozvoj. 

 

  Socio – ekonomické problémy brownfields 
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Z části je tato problematika ošetřena při hodnocení vlivů na ŽP podle zákona č. 

100/2001 Sb. při hodnocení záměrů. Další směrování pro vhodné využití 

brownfieldu může vyplynout ze strategických rozvojových dokumentů pro dané 

území, udávajících priority – podpora zaměstnanosti, rozvoje infrastruktury, 

rekreačního využití atd. 

 

 Hodnocení dopadů do ŽP a na zdraví lidí po realizaci  

Legislativa životního prostředí už byla zmíněna, v této souvislosti přichází 

ke slovu monitoring dopadů v běžném provozu, ošetření případné možnosti 

závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami (zákon č. 59/2006 

Sb. o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami) a také opakované hodnocení zdravotních rizik (rovněž 

součást posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb.). Součástí 

hodnocení dopadů na zdraví bude také posouzení zdravotních rizik na případně 

vzniklém novém pracovišti, což je povinnost zaměstnavatele v souladu 

s požadavky zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a příslušných prováděcích předpisů. [6] 
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3.  Charakteristika lokalit starých zátěží a postup 

odstraňování 

Jako typické staré zátěže lze charakterizovat lokality, na kterých 

přetrvává znečištění horninového prostředí, tj. zemin a podzemních vod, 

způsobené v minulosti úniky škodlivin z primárních zdrojů při výrobě, 

skladování a dalších manipulacích. Toto znečištění může ohrožovat životní 

prostředí, ekosystémy a zdraví obyvatel ještě dlouho poté, co byla další 

dotace z primárních zdrojů ukončena . 

Kontaminace se může šířit v důsledku výluhů z kontaminovaných zemin 

a následným transportem  podzemní vodou, nebo migrací znečištění ve volné 

fázi (ropné látky, chlorované uhlovodíky), popřípadě též roznosem prašnosti 

větrem nebo rozmyvem povrchovou vodou. Ohrožení pak mohou být uživatelé 

podzemních vod, uživatelé okolních ploch a okolní ekosystémy. Migrace 

škodlivin  podzemní vodou může být též příčinou znečištění vod povrchových. 

Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou ekologickou zátěž 

pouze v případě, že původce kontaminace již neexistuje nebo není znám.  

Významnou skupinou starých zátěží jsou staré skládky odpadů bez 

zabezpečení z hlediska ochrany životního prostředí, jak je u nových skládek 

vyžaduje současná legislativa. V  obsahu skládek se mohou vyskytovat jak 

odpady, ze kterých dochází ke kontinuálnímu výluhu škodlivin při kontaktu 

s vodou, tak i kapalné odpady v různých obalech, u kterých může po čase 

dojít k narušení hermetičnosti. Staré skládky odpadů bez provedené 

rekultivace jsou vždy esteticky závadným prvkem a znemožňují jiné funkční 

využívání plochy, i pokud neznamenají riziko z hlediska nadměrných 

koncentrací škodlivin. 

V širším pojetí se za starou zátěž označují i lokality s nevyužívanými a 

chátrajícími objekty, které se stávají negativním estetickým a sociálním 

prvkem v organismu města. Vesměs jde o průmyslové areály s  ukončeným 

provozem, průvodním jevem pak často bývá kontaminace horninového 

prostředí i vlastních objektů budov. Používá se pro ně termín „brownfield“ a 
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jejich další využití je žádoucí alternativou k záborům ploch pro novou výstavbu 

„na zelené louce“. 

Specifickým typem starých zátěží jsou lokality, u kterých existuje 

možnost pokračující dotace horninového prostředí z primárních zdrojů 

znečištění nebo riziko aktivace takového procesu. Mezi tyto případy patří 

opuštěné podzemní nádrže se zbytky kapalných škodlivin. [1] 

Jak už bylo řečeno výše, účelem sanace je eliminace nebo redukce 

negativních vlivů na lidské zdraví a ekosystémy. 

Žádoucí účinek sanace lze dosáhnout různými přístupy. 

Dochází-li při sanaci ke snižování koncentrací a množství škodlivin 

hovoříme o dekontaminaci. Dekontaminace  pak může proběhnout  částečně 

nebo úplně v závislosti na požadavku příslušného orgánu státní správy, 

nejčastěji ČIŽP. 

Pro redukci rizik není vždy nutností kontaminaci zcela odstranit, ale 

jejímu dalšímu šíření lze zabránit i snížením mobility kontaminace nebo její 

izolací. Mobilitu kontaminace lze snížit transformací kontaminantů na formy 

s nižší mobilitou horninového prostředí (většinou se jedná o přeměnu 

škodlivin na méně rozpustné látky). Pro izolaci kontaminace se v praxi 

uplatňují mechanická nebo hydraulická izolace znečištění. V prvním případě 

dochází k fyzickému zapouzdření škodlivin, v druhém případě zamezíme 

dalšímu šíření kontaminace vytvořením hydraulické deprese nebo elevace 

v hladině podzemních vod. 

Podle charakteru působení sanační metody dělíme: 

 chemické 

 fyzikální 

 fyzikálně-chemické 

 biologické 
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Tabulka 1: Metody sanace – výhody  a nevýhody [7] 

Výhody a nevýhody jednotlivých metod sanace 
biologické  + příznivé náklady 

+ flexibilita použití 
+ účinné pro široké 

množství organických    
kontaminantů 

+ žádná nebo málo 
vedlejších reziduí 

- pomalejší 
- nutnost určitých přírodních 

podmínek 
- ex situ v zimě nefungují  

chemické + rychlost 
+ široká možnost užití 

- vznik reziduí 
- nutnost určitých přírodních 

podmínek 

fyzikální + rychlost 
+ široká možnost užití 
+ nezávislé na přírodních 

podmínkách 

- vznik reziduí 

 

Podle místa aplikace sanační metody dělíme: 

 in-situ  -  technologie jsou prováděny přímo na lokalitě sanačního 

zásahu 

 ex-situ technologie jsou prováděny po vytěžení či vyčerpání 

kontaminovaného média a až následně dochází k dekontaminaci (off-

site nebo on-site aplikace, dle toho, zda se kontaminované zeminy 

odvážejí k dalším úpravám mimo sanovanou lokalitu či nikoliv.) 

 

Základní podmínkou realizace sanace je zamezení pokračující dotace 

znečištění. V prvé řadě musí dojít k odstranění nebo izolování primárního 

zdroje kontaminace. 

3.1. Přehled sanačních metod 

Existuje velké množství sanačních metod a jejich variant. Vhodnost 

použití určité metody je dána typem kontaminace a přírodními podmínkami 

kontaminované lokality. V praxi se často uplatňují kombinace různých 

sanačních metod a principů. [7] 

Přehled jednotlivých sanačních technik jsem zpracovala do následující 

tabulky č. 2. 
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Tabulka 2: Přehled sanačních technik [7] 

Přehled sanačních technik 
metoda princip použitelnost 

IN SITU SANACE ZEMIN 
Přirozená 
atenuace 

Snižování koncentrací škodlivin díky 
fyzikálním, chemickým či bilogickým 
procesům probíhajícím samovolně (např. 
biodegradace, disperze, sorpce), 
dlouhodobý proces v řádu až desítek let, 
nutnost monitoringu.  

organická i 
anorganická 
kontaminace 

Bioremediace in 
situ 

Zasakující voda je obohacena činidly pro 
podporu rozkladu kontaminantů činností 
mikroorganismů, popř. se aplikují 
speciálně vyšlechtěné bakteriální kmeny. 

ropné látky, fenoly, 
za určitých 
podmínek i 
polyaromáty, 
chlorované 
uhlovodíky 

Venting, vakuová 
extrakce 

Odsávání půdního vzduchu znečištěného 
těkavými uhlovodíky. Vzduch z vrtů je 
čištěn na filtrační stanici. Časté užití 
v kombinaci se sanačním čerpáním 
podzemních vod. 

kontaminace 
ropnými látkami, 
těkavé látky - 
aromáty nebo 
chlorované alifáty 

Bioventing Podpora cirkulace vzduchu nesaturované 
zóny vháněním resp. odsáváním vzduchu 
přes systém vrtů. Primárním účelem je 
dodávka kyslíku pro podporu 
biodegradace, nikoliv odsávání těkavých 
látek jako při ventingu 

ropné uhlovodíky 

Nízkotermický 
ohřev zemin, 
steam flushing 

Podpora ventingu – mobilizace těkavých 
kontaminantů a zvyšování mobility další 
organické kontaminace indukčním, 
radiofrekrevenčním nebo odporovým 
ohřevem zemin nebo vháněním páry či 
horkého vzduchu. 

těkavé látky – 
aromáty nebo 
chlorované alifáty 

Solidifikace/stabili
zace 

Fyzikální nebo chemický princip, 
speciálním strojem se do 
kontaminovaných zemin přidávají 
stabilizační činidla (např. vápno, cement, 
organické polymery, silikáty), vzniká tuhý 
produkt se sníženou mobilitou 
kontaminantů. 

organická i 
anorganická 
kontaminace  

In situ chemická 
sanace 

Zasakování nebo injektáž činidel 
reagujících s kontaminanty za vzniku 
méně mobilních látek. 

různá kontaminace 

Flushing - 
proplachování 

Zasakování nebo injektáž činidel – 
tenzidů nebo rozpouštědel zvyšujících 
mobilitu kontaminantů přímo 
v horninovém prostředí. V kombinaci se 
sanačním čerpáním. 

kontaminace 
především organická 

In situ chemická 
oxidace  

Specifická varianta chemické sanace – 
injektáž silných oxidačních činidel  

organická 
kontaminace 



Bc. Alena Kotková: Staré ekologické zátěže 
 

2012 15 

Elektro-kinetické 
čištění zemin in 
situ 

Využití elektrického proudu nízké 
intenzity pro extrakci škodlivých 
sloučenin z nízce propustných zemin. 

hlavně kovy, též 
polární organické 
látky 

Vitrifikace in situ Zeskelnatění celé zeminové matrice 
působením vysoké teploty (1600-2000°C) 
vyvolané elektrickým proudem. 

kovy, persistentní 
organika 

Fytoremediace Cílené pěstování určitých plodin se 
zvýšenou schopností extrakce škodlivin 
z půdy, které pak akumulují ve svých 
vlastních tkáních.  

hlavně kovy, některé 
persistentní  
organické látky 

Plošný překryt Překrytí kontaminace čistou zeminou 
nebo zpevněnými povrchy – zamezení 
přímého fyzického kontaktu 
s kontaminací, prevence prašnosti, 
omezení rozmyvu. 

jakákoliv netěkavá 
kontaminace, u 
izolačních překrytů i 
těkavá kontaminace 

EX SITU SANACE ZEMIN 

Separace, 
propírka 

Mechanická a vodní separace vytěžených 
kontaminovaných zemin na jemnou a 
hrubou frakci. Vhodné pro štěrky, kde 
bývá kontaminace vázána sorpčně na 
jemnou frakci (menší podíl) 

kovy a persistentní 
organické látky  

Extrakce 
rozpouštědly 

V mixovacím reaktoru se používá 
organické rozpouštědlo k extrakci 
škodlivin ze zemin, poté se 
z rozpouštědla separují a zneškodňují. 

organické škodliviny 

Chemické úpravy Vytěžené zeminy jsou v reaktorech 
vystaveny působení specifických činidel. 

různá kontaminace 

Solidifikace Poměrně nenákladná metoda snížení 
mobility škodlivin s použitím cementu či 
vápna a stabilizace jíly. Patří zde i 
vitrifikace. 

netěkavé organické i 
anorganické 
kontaminace 

Bioremediace ex 
situ 

Urychlený a kontrolovaný proces 
biologického rozkladu organické 
kontaminace ve vytěžených zeminách – 
dodávka nutrientů, vzduchu, popř. 
speciálních bakteriálních kmenů. Žádoucí 
regulace vlhkosti, pH . Patří zde biopilíře, 
kompostování, landfarming. 

ropné látky, 
polyaromáty 

Bioloužení zemin Tvoří přechod mezi metodami 
biologického a chemického čištění zemin. 

některé druhy 
anorganické a 
persistentní 
organické 
kontaminace 

Termální 
desorpce 

Vytěžené zeminy jsou zahřívány v rotační 
peci, zvýšená teplota způsobí odtěkání 
kontaminace. Záchyt kontaminantů na 
čistícím zařízení plynných zplodin. Dle 
teploty desorberu vysoko nebo 
nízkoteplotní desorpce. 

těkavé i semitěkavé 
organické škodliviny, 
rtuť 

Vysokoteplotní 
destrukce 
(spalování, 

Vytěžené zeminy jsou zahřívány na 
teplotu zajišťující termickou destrukci 
kontaminace. Různé technické varianty – 

persistentní 
organická 
kontaminace 
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pyrolýza) spalovací rotační pece, reaktory 
s fluidním ložem, pyrolýza, aj. 

Uložení na 
skládku 

Odtěžení zemin a jejich uložení na 
externí skládce je technicky jednoduchou 
variantou, kterou však silně znevýhodňují 
legislativní podmínky (vysoké poplatky). 
Vytěžené zeminy někdy mohou 
vyžadovat určitou předúpravu (částečná 
biodegradace). Nákladově schůdnější 
může být varianta re-deponace 
vytěžených zemin na jiném místě v rámci 
sanované lokality. 

jakákoliv netěkavá 
kontaminace 

 

3.2. Obecný postup odstraňování SEZ  

Žadatel o uzavření ekologické smlouvy zadá oprávněné odborné organizaci 

zpracování ekologického auditu, na jehož základě následuje: 

 

1. Uzavření ekologické smlouvy žadatele s Fondem národního majetku, resp. 

Ministerstvem financí ČR o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání 

ekologických závazků vzniklých před privatizací. 

2. Zpracování analýzy rizika a studie proveditelnosti sanace odbornou 

hydrogeologickou organizací. 

3. Vydání rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení 

nápravných opatření k odstranění závadného stavu. 

4. Realizace sanačních prací po provedeném výběrovém řízení MF formou 

zadání veřejné zakázky.  

 

Proces odstraňování SEZ byl až do roku 2005 řízen Fondem národního 

majetku ČR (FNM). Po ukončení jeho činnosti k 31. 12. 2006 byla celá agenda 

starých ekologických zátěží (SEZ) převedena do působnosti Ministerstva financí 

ČR (MF) v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí ČR a Českou inspekcí 

životního prostředí (ČIŽP). ČIŽP je pak orgánem státní správy, který formou tzv. 

rozhodnutí ukládá nápravná opatření k odstranění závadného stavu a průběžně 

kontroluje stav jejich plnění. 

Vzhledem k tomu, že průběh procesu odstraňování SEZ v ČR byl časově 

náročný a v období 5/2004 až 7/2006 bylo zadávání veřejných zakázek 
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z rozhodnutí ministra financí pozastaveno, rozhodla vláda ČR v prosinci 2008 o 

nutnosti zásadně urychlit a zefektivnit odstraňování starých ekologických zátěží a 

minimalizovat tak technická a finanční rizika z nich plynoucí. Cílovým rokem pro 

odstranění SEZ byl stanoven rok 2015. Proto byla v prosinci 2008 vypsána 

veřejná zakázka MF s názvem „Odstranění některých ekologických zátěží 

vzniklých před privatizací“ (dále jen VZ). Cílem výběrového řízení bylo vybrat 

jediného dodavatele sanačních prací na celém území ČR, který nabídne nejnižší 

cenu při současné garanci kvality provedených prací. Tato zakázka však byla 

Usnesením vlády ČR č. 956 ze dne 21. 12. 2011 zrušena. Z uvedeného vyplývá, 

že po dobu uplynulých 3 let nebyla zahájena prakticky žádná nová sanační 

opatření.    

Další postup řešení SEZ je tak plně v kompetenci MF ČR, přičemž 

odhadované náklady na odstranění všech SEZ v ČR činí cca 115 miliard Kč. 

 

Strategické cíle MF ČR při odstraňování SEZ: 

 

 Zabránění významným hrozícím rizikům a arbitrážím 

 Náprava životního prostředí a jeho ochrana před dalším poškozováním  

 Omezení a fixace nákladů státu 

 Snížení technických a ekonomických rizik státu 

 Splnění závazků ČR vyplývajících z ekologických smluv 

 Splnění závazků ČR vůči Evropské unii a umožnění čerpání zdrojů z 

EU pro regiony 

3.3. Postupné kroky při odstraňování SEZ VÍTKOVICE, a.s.  

1. Ekologický audit (UNIGEO, a.s., 1996) 

2. Uzavření ekologické smlouvy č. 203/98 s FNM ČR (1998)  

3. Zpracování analýzy rizika (AQ – test, s.r.o., 2001) - Dolní oblast, 

Ostatní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. mimo Dolní oblasti – tzv. 

Horní oblast 

4. Zpracování Studie proveditelnosti sanace (AQ – test, s.r.o., 2002) pro 

Horní oblast 
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5. Vydání R ČIŽP OI Ostrava pro jednotlivé oblasti společnosti 

6. Realizace sanačních prací  

 

Pro účely zjištění ekologického zatížení jednotlivých oblastí společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. byl v roce 1996 na náklady společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

zpracován Ekologický audit (UNIGEO, a.s). Po uzavření ekologické smlouvy č. 

203/98 mezi VÍTKOVICE, a.s a FNM ČR byly již další náklady hrazeny 

z finančních prostředků České republiky.  
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4. Staré ekologické zátěže Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s. 

Celá tzv. Dolní oblast společnosti VÍTKOVICE, a.s. představuje areál o 

rozloze cca 300 ha, převážně s ukončeným provozem. Nachází se na území 

Statutárního města Ostravy, na katastrálním území dvou městských obvodů, a to 

Ostrava - Vítkovice (zde se nachází  větší - severní část oblasti), a Ostrava-Jih 

(zde se nachází odval Hrabůvka).   

Areál bývalé koksovny nese znaky masivní kontaminace s rizikem migrace 

k areálu Karolina s řadou menších ohnisek kontaminace, a to zejména ropnými 

látkami. Ve značné části území byla zjištěna plošná kontaminace těžkými kovy, 

velký počet objektů je zde určen k demolicím. Financování sanace je zajištěno 

z prostředků Ministerstva financí. Část areálu bude zachována jako technická 

památka. 

 

 

 

 

Obrázek 2: Areál Dolní oblasti Vítkovice, a.s. [8] 
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V rámci zpracované Analýzy rizika bylo celé zájmové území Dolní oblasti 

VÍTKOVICE, a.s. rozděleno do šesti základních oblastí.  

 

Základní rozdělení areálu: 

 oblast A - halda Hrabůvka  

 oblast B - tzv. Štěrková kolej 

 oblast C - Aglomerace 

 oblast D - areál bývalé strojírenské divize (D 500) 

 oblast E - areál bývalého závodu 1 

 oblast F - koryto řeky Ostravice s levým břehem  

 

Oblast A – halda Hrabůvka 

Počátek založení haldy je udáván rokem 1890. Před tímto obdobím nejsou 

žádné údaje o jejím využití železárnami. Nacházely se zde zahrady a polnosti 

okolních obyvatel. Halda byla určena od svého vzniku k ukládání odpadů a také 

pro částečné odvalování důlní hlušiny z dolu Luis (dnes důl Jeremenko). Od roku 

1922 docházelo k neustálému zvětšování prostoru haldy. Vozil se zde veškerý 

odpad z vysokých pecí, hutí, válcoven a strojírenských provozů. Také se zde 

ukládaly popeloviny z teplárny. Později se zde také navážel stavební odpad. 

V prostoru haldy vzniklo několik provozů např. střeliště, opravna bagrů apod. 
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Obrázek 3: Historie navážení odpadů [8] 

 

 

Obrázek 4: Historie navážení odpadů [8] 

 

V roce 1986 bylo ukončeno ukládání popelovin, v roce 1996 bylo ukončeno 

ukládání nebezpečných odpadů. Nyní je těleso odvalu postupně rekultivováno. 

Pro tvarování a rekultivaci jsou používány inertní odpady z provozu VÍTKOVICE, 

a.s. jako jsou strusky, vyzdívky a stavební suť.  
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Jak je výše uvedeno, navážely se zde také nebezpečné odpady – neutralizační a 

kovonosné kaly, ropné látky. Tyto skládky se nacházejí v severní části odvalu.  

Z provozních objektů jsou dosud využívány správní budova, vrátnice, autováha a 

zčásti komplex hal. Ostatní objekty se již nevyužívají. 

 

Oblast B – Štěrková kolej 

Z hlediska ekologie je důležité, jakým způsobem byla dlouhodobě oblast 

využívána. Přibližně v letech 1915 až 1940 byla v této oblasti  postavena 

železnice.  

Po 2. světové válce se zde začal budovat prostor pro skladování surovin. 

Po úpravě toku řeky Ostravice vznikly dvě velké retenční nádrže, které zásobovaly 

Vítkovické železárny a Novou huť provozní vodou. Čerpací stanice jsou dosud 

v provozu. V padesátých letech se v oblasti skladovala železná ruda a nacházela 

se zde skládka uhlí. V prostoru, kde se dnes nachází Polanecká spojka a ul. 

Rudná, je prostor zavezen struskou. V oblasti se také nacházejí obytné budovy 

sloužící jako obytné jednotky a kanceláře.  

 

Obrázek 5: Oblast štěrkové koleje [8] 
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Oblast C – Aglomerace 

 

Území začalo být průmyslově využíváno až na přelomu 19. století. 

Zpočátku se zde nacházela jatka a čistírna odpadních vod.  

Později se dobudovalo dolní nádraží, skládka rud s jeřábovou dráhou, 

vagónovým výklopníkem a drtičem. Ve čtyřicátých letech došlo k rozšíření kolejí a 

v šedesátých letech probíhala výstavba nové aglomerace.  

 

 

Obrázek 6: Aglomerace [8] 

 

Oblast D – Bývalá D 500 

 

Historie vysokých pecí sahá až do počátku 19. století, kdy zde stály jedny 

z prvních vysokých pecí a pražících pecí. Tyto pece stály na místě dnešní 

strojírny. Na tomto místě kromě pecí stály ještě slévárna, kovárna, koksovna a 

kyanidka, ale také plynárna a obytné domy. Na počátku 20. století se oblast 

strojírny a slévárny rozšiřovala. V oblasti se také postavila nová válcovna II. a také 

modelárna a malostrojírna (dnešní V-NASS, spol. s r. o.). 



Bc. Alena Kotková: Staré ekologické zátěže 
 

2012 24 

Od poloviny 20. století je rozmístění objektů podobné jako v současné době. Jen 

byla zbourána válcovna II. V 80. letech 19. století bylo postaveno Dvojhalí se 

strojírenskou výrobou. 

Téměř celá oblast D byla po dobu posledního století až do současnosti silně 

průmyslově využívána. Nejprve k výrobě koksu, poté k výrobě železa a převážně 

jeho zpracování. 

V současné době jsou zde v činnosti podniky jako VÍTKOVICE Cylinders, a.s., V-

NASS spol. s r. o., Vítkovické slévárny, spol. s r.o. aj. 

 

 

Obrázek 7: Bývalá D-500 [8] 

 

 

Oblast E - bývalý závod 1 

 

Tato oblast byla společně s bývalou oblastí D 500 intenzivně využívána. 

Na počátku se zde nacházela válcovna a cihelna. V době druhé poloviny 19. 

století nastal celkový rozvoj železáren. Byla vybudována válcovna I. a postavena 

Martinská huť. Dále byly postupně postaveny vysoké pece s ohřívači větru, 

čističkou plynu a rudným mostem a později také Žofínská huť. V 30. - 40. letech 
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byly vybudovány koksovací baterie. V místech válcovny I. byl postaven plynojem 

na vysokopecní plyn společně s čističkou vysokopecního plynu. Byly zde také 

postaveny vysoké pece 1, 4, 6, koksovací baterie, čpavkárna, benzolka a druhá 

ústředna. Řada budov však v roce 2009 byla zbourána.  

 

Obrázek 8: Bývalý závod 1 [8] 

 

Tato oblast je také unikátní tím, že se zde nacházejí objekty, které byly 

v roce 2002 zapsány na seznam kulturních a později Národních kulturních 

památek (dále NKP). Jedná se o objekty vysokých pecí, koksovny, VI. energetické 

ústředny, plynojemu, vodojemu a pomocných provozů. Na seznam byl také 

zapsán sousedící areál Dolu Hlubina.  
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Obrázek 9: Pohled z Vysoké pece č. 1 na plynojem v rekonstrukci [8] 

 

 

Oblast F - koryto řeky Ostravice s levým břehem 

 
Tato oblast je tvořena korytem řeky Ostravice s příbřežním pásmem – 

biokoridorem.  
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4.1. Vývoj řešení SEZ - Smlouva č. 203/98 mezi FNM ČR a 

VÍTKOVICE, a.s. o úhradě nákladů na vypořádání ekologických 

závazků vzniklých před privatizací  

 

Tabulka 3: Vývoj řešení SEZ - Smlouva č. 203/98 mezi FNM ČR a VÍTKOVICE, a.s. [8] 

Krok Obsah  Realizováno 

1 
Podání žádosti na FNM o uzavření smlouvy o úhradě nákladů 

vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před 

privatizací VÍTKOVICE, a.s. 

 9/1994  

2 Zpracování Ekologického auditu – předběžná analýza rizik 
Aktualizace Ekologického auditu 

8/1996 
12/1997 

3 Souhlas s uzavřením smlouvy mezi FNM a VTK o úhradě nákladů 
na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací 
minimálně ve výši ekologických škod, předpokládaných 
ekologickým auditem u Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s., tj. ve 
výši 3 785 000 000 Kč; 

Usnesení vlády 
ČR č. 479/98 
z 1. 7. 1998 

4 
Podpis Smlouvy č. 203/98 – VTK, FNM ČR 

1. 9. 1998 

5 
Zpracování Analýzy rizika Dolní oblasti společností AQ-test, 

spol. s r.o. (sanační náklady vyčísleny na 4 025 039 tis. Kč) 

07/2001 

6 
Zpracování Analýzy rizika pro všechny pozemky a.s. 

VÍTKOVICE bez Dolní oblasti společností AQ-test, spol. s r.o. 

(sanační náklady vyčísleny na 1 230 362 tis. Kč) 

09/2001 

7 
Vydání Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava o uložení opatření k nápravě 

– sanace SEZ na lokalitách VTK – Dolní oblast 

25. 2. 2002 

8 
Podání žádosti VTK na FNM o navýšení garance ekologické 

smlouvy č. 203/98 dle obou AR 

8/2002  

9 
Usnesením vlády ČR zvýšena garance na úhradu nákladů na 

vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací na 5 

255 401 000,- Kč, tj. částka pro Dolní oblast (4 025 039 Kč) + 

pro ostatní pozemky a.s. VÍTKOVICE bez Dolní oblasti (1 230 

362 Kč) 

Usnesení vlády 
č. 599/2003 z 
18. 6. 2003 a 
Usnesení vlády 
č. 656/2003 z 
30. 6. 2003. 

10 
Dodatek ke Smlouvě č. 203/98 -  garance navýšena na částku 5 

255 401 000,- Kč 

 3/2004 

11 
Vydání nových Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava o uložení opatření 

k nápravě – sanace SEZ na lokalitách VTK – Dolní oblast (z 

důvodu neplnění stanovených termínů sanace) 

2. 5. 2005,  
12. 5. 2011 
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5. Vybraná část Dolní oblasti – Koksochemie a Národní 

kulturní památka (NKP)  

5.1. Geografické vymezení oblasti 

Zájmovým územím je areál bývalé hutní prvovýroby společnosti VÍTKOVICE, 

a.s, který tvoří severní část tzv. Dolní oblasti Vítkovic. Ta se rozkládá podél řeky 

Ostravice nedaleko centra města Ostravy a z jižní strany přiléhá k lokalitě po 

bývalé koksovně Karolina.  

Z dnešního pohledu je zájmovým územím areál tzv. Národní kulturní 

památky, tvořený provázaným komplexem koksovny a bývalých vysokých pecí s 

obslužnými objekty, a dále území po bývalé koksochemické výrobě, kde již 

proběhla sanace nadzemních objektů. Sanace horninového prostředí dosud 

neproběhla. 

Ze severozápadní strany zájmové území přiléhá k areálu Dolu Hlubina, který 

je součástí technické památky. 

Východní hranici zájmového území tvoří kolejiště ČD. Z jižní strany zájmové 

území navazuje na území tzv. Divize 500 a dále území aglomerace, štěrkové 

koleje a odvalu Hrabůvka. 

5.2. Popis zájmového území 

Celková rozloha zájmového území Koksochemie činí cca 26 ha. 

Průmyslová výroba se zaměřením na hutní prvovýrobu se v areálu Dolní 

oblasti prováděla téměř 170 let (od roku 1828). K odstavení výroby železa včetně 

celého provozu koksovny a koksochemie došlo v roce 1998. 

Část areálu - vysoké pece a koksovna mimo chemickou část - byla následně 

vyhlášena národní kulturní památkou. V letech 2001 až 2003 došlo k první větší 

sanaci - odstranění budov a zařízení bývalé koksochemie. Demolice stavebních 

zařízení proběhla až na úroveň 2 m pod terénem. 
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Východně od areálu vysokých pecí leží dosud plně funkční areál ústřední 

čistírny odpadních vod. 

Specifické pro zájmové území a okolí je existence starého vodního díla - 

Mlýnského náhonu, napájeného vodou z Ostravice v místech Vítkovického jezu, 

odkud pokračoval dále k severu přes zájmovou oblast a dále přes areály ODS a 

Karolína do centra Ostravy. Náhonem byly odváděny i odpadní vody 

z koksochemie, takže jeho zasypané koryto nese silné dehtovité znečištění.  

5.3. Stav kontaminace   

Zájmové území je postiženo místy značnou kontaminací, postihující zejména 

vrstvu navážek a štěrkový kolektor včetně podzemní vody.   

Plocha bývalé koksochemie nese masivní organickou kontaminaci. Toto 

území je postiženo v podstatě v celé mocnosti kvartérních sedimentů včetně 

navážek a při bázi štěrkového kolektoru se zde vyskytuje těžká fáze dehtovitých 

látek, která přesahuje vymezené území Vítkovic a migruje přilehlými pozemky ve 

směru spádu ke korytu Ostravice. Organickou kontaminaci zde doplňuje vysoká 

plošná kontaminace navážek těžkými kovy, reprezentované arsenem a olovem 

(dle hodnocení analýzy rizika). 

5.4. Dosud provedená sanační opatření 

Z nápravných opatření dosud proběhla pouze sanace nadzemní části 

chemické části koksovny včetně masivně kontaminované svrchní části navážek 

pod objekty, která proběhla v letech 2001 až 2003. 

5.5. Dekontaminace zemin – technologie 

Jak vyplývá z jednotlivých etap průzkumů a koncepčních úvah a z 

požadavků jednotlivých účastníků řízení, zejména pak ČIŽP, města Ostravy a 

Krajského úřadu, je žádoucí řešení sanace jako celku a tedy ošetření pokud 

možno celého objemu kontaminovaných zemin na lokalitě samotné a minimalizace 

transportu kontaminovaných materiálů mimo plochu sanace. 
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Na místě by neměly zůstat materiály, jejichž kontaminace přesahuje stanovené 

cílové limity, a to ani v podobě nemobilní. 

Cílové parametry sanace, stanovené Rozhodnutím ČIŽP pro areál Dolní oblast – 

koksochemie jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 4: Sanace zemin nesaturované i saturované zóny včetně sanace podzemní vody [8] 

Sanační plocha - areál koksochemie 

Ukazatel znečištění - zeminy nesaturované 
zóny 

Cílový parametr sanace 

NEL 5 000 mg/kg 

NAP 100 mg/kg 

Ukazatel znečištění - zeminy saturované 
zóny 

 

NEL 5 000 mg/kg 

NAP 100 mg/kg 

BAP 20 mg/kg 

Ukazatel znečištění - podzemní vody  

NEL 5 mg/l 

NAP 350 g/l 

BAP 0,5 g/l 

BEN 250 g/l 

FEN 25 mg/l 

NH4
+ 35 mg/l 

 

Kontaminované zeminy je tedy nutné odstranit přímo z kontaminované 

plochy nebo by mělo dojít k přímému odstranění kontaminantu ze znečištěné 

zeminy (dekontaminace). Nabízí se i kombinace více způsobů sanace. 

 

 

 



Bc. Alena Kotková: Staré ekologické zátěže 
 

2012 31 

 

Obrázek 10: Schéma konstrukce dekontaminační plochy [8] 
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Souhrn základních parametrů sanace koksochemie je uveden v následující 

tabulce: 

Tabulka 5: Přehled parametrů doporučené sanace [8] 

dílčí plochy   sanace  plocha k sanaci 
[m2] 

objem k sanaci   

koksochemie + 
prostor mezi 
 kolejištěm a 
 ODS 

odtěžení 51 000 celkový objem zemin 540 000 
m3  

objem zemin k dekontaminaci 
280 000 m3  

objem podzemní vody 80 600 
m3  

množství volné fáze 33 500 
tun 

 kolejiště ČD, 
 areál ODS 

odstranění fáze, 
čerpání 

podzemní vody 

23 160  35 650 m3 podzemní vody,                          
7 370 tun volné fáze 

prostor vně 
 podzemní    
stěny 

čerpání 
podzemní vody 

18 200 26 300 m3 podzemní vody 

 ohniska v 
 navážkách 

odtěžení 2 900 objem zemin 11 500 m3                 
množství fáze 1 460 tun 

 celé území  
 koksochemie 

finální překryv 88 000  - 

 

Možnými technologiemi jsou, v souladu s legislativou a koncepčními záměry, 

technologie, které umožňují ošetření zemin přímo na lokalitě, „tedy on-site“. 

Nosnými technologiemi, které jsou perspektivní a současně efektivní pro tuto 

lokalitu a ověřený charakter kontaminace jsou následující: 

 Biodegradace on-site 

 Termická desorpce on-site 

 Tepelné čištění in-situ – Thermopile 
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Doprovodnými a v tomto případě okrajovými formami odstranění odpadů 

jsou: 

 Skládka kategorie NO 

 Spalovna 

5.5.1. Biodegradace 

Biodegradace bude muset být prováděna na zabezpečené ploše mimo areál 

 Dolní oblasti Vítkovic. Původně projektem sanačních prací určená biodegradační 

plocha na území Dolní oblasti byla zrekultivována a dnes již neexistuje. Z tohoto 

důvodu je nutná aktualizace projektu sanace. 

 

 Obecný popis biotechnologie 
 

Principem biotechnologické sanační metody je vnesení biologického prvku 

do sanačního procesu. Tím dochází k maximálnímu zvýšení koncentrace 

mikroorganismů v sanovaném materiálu a znásobení jejich metabolické aktivity. 

Výsledkem je snížení koncentrace nebo úplné odbourání polutantů a v neposlední 

řadě také vlivem metabolické aktivity dodaných mikroorganismů výrazně klesá 

ekotoxicita sanovaného materiálu. 

Biotechnologická metoda sanace v praxi znamená opakované dotace 

minerálních a organických živin potřebných pro existenci mikrobiálního života do 

sanovaného materiálu společně s aplikacemi bakteriálních kmenů vybavenými 

enzymatickým aparátem vhodným pro dané prostředí (materiál).  

Technologie biologického odbourávání NEL a alifatických i aromatických 

uhlovodíků je založena na schopnosti určitých bakteriálních kmenů využívat 

nežádoucí organické sloučeniny jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst. Tyto 

mikroorganismy jsou schopny utilizovat všechny frakce ropy i dehtu - těkavé 

uhlovodíky (benzen, toluen, xylen, atd.), fenoly (ortho-, meta-, para-krezoly) a 

polyaromatické uhlovodíky (PAU), včetně meziproduktů jejich metabolismu. 

Součinností celé škály mikroorganismů může pak dojít k celkovému rozkladu 
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kontaminantu na neškodné oxidační produkty (oxid uhličitý, voda), nebo 

k výraznému snížení jeho vyluhovatelnosti.  

Většina v praxi používaných biodegradačních postupů využívá aerobních 

mikroorganismů a rozkladu po aerobních biochemických drahách. Bakteriální 

kmeny vnášené do sanovaného materiálu, které nejsou součástí původní půdní 

mikroflóry dané lokality, musí splňovat následující podmínky:  

 jedná se o běžné půdní bakteriální kmeny (v žádném případě nesmí jít 

o kmeny geneticky manipulované).  

 bakteriální kmeny jsou netoxické a nepatogenní a jejich užívání je 

schváleno Státním zdravotním ústavem a hlavním hygienikem ČR.  

 přináší do sanovaného materiálu enzymatický systém umožňující 

rozklad polutantů na konečné oxidační produkty.  

Postup při biotechnologické sanaci 
 

Sanační biotechnologii lze zjednodušeně rozdělit do tří vzájemně propojených 

etap:  

 

- Modelové laboratorní testy    

- Výroba bakteriálního preparátu a jeho aplikace na sanovaný materiál  

- Monitorování průběhu sanačního procesu 

 
 Modelové laboratorní testy 

 
Většinou každou sanaci předchází podrobné laboratorní testy na reálných 

vzorcích materiálu z kontaminované lokality. Výsledkům modelových testů je 

přizpůsoben konkrétní sanační proces a jeho průběh je zpětně porovnáván 

s původním modelem. Vzniká tak databáze údajů potřebných pro zhodnocení rizik 

u každé nově započaté akce. 

V rámci modelových laboratorních testů jsou prováděny následující práce: 

 rozbory původní půdní mikroflóry 

 testy sanačního procesu metodou intenzifikace původní půdní mikroflóry 
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 křížové testy toxicity vybraných bakteriálních kmenů na jednotlivých 

chemických sloučeninách 

 testace bakteriálních kmenů na zvyšování rozpustnosti jednotlivých 

sloučenin 

 testace chemických sloučenin a výrobků na zvyšování rozpustnosti 

kontaminujících látek 

 degradační schopnosti monokultur na jednotlivých chemických 

sloučeninách 

 napodobení sanačního procesu na reálném vzorku z lokality 

 

Modelové laboratorní testy probíhají řádově týdny až měsíce. Délka trvání a 

charakter jednotlivých modelových testů jsou dány typem kontaminantu, výší jeho 

koncentrace, stanovenými výstupními limity, účelem a složitostí dané lokality. 

V případě sanace materiálů kontaminovaných polyaromatickými uhlovodíky hraje 

velkou roli procentuální zastoupení jednotlivých polyaromátů v sumě PAU 

poukazující na vstupní složení a stáří kontaminantu (dehtu). Podle těchto údajů 

jsou potom navrhovány varianty biotechnologie testované modelovým testem. 

Srovnávací testy probíhají následně po celou dobu sanačního procesu. Na 

základě výsledků modelových testů je pak možno navrhnout nejvhodnější 

modifikaci biotechnologie a přistoupit k vlastnímu sanačnímu procesu.  

 

 Výroba bakteriálního preparátu a jeho aplikace na sanovaný materiál 
 

Bakteriální kmeny jsou uchovávány v laboratoři při teplotě 4°. Před aplikací 

jsou kmeny přeočkovány na Petriho misky a kultivovány v termostatu 24 hodin. 

Narostlá kultura z Petriho misky je stěrem přenesena do sterilního prostředí 

malého fermentoru. V těchto fermentorech jsou jednotlivé bakteriální kmeny 

samostatně kultivovány  po dobu 48 hodin při teplotě 25-30°C ve sterilních 

médiích s přídavky různých zdrojů minerálních látek a organických aditiv dle 

povahy a způsobů využití fermentovaných bakteriálních kmenů. Z malého 

fermentoru jsou namnožené bakteriální kmeny postupně přenášeny do větších 

fermentorů podle požadavků na množství vyrobeného preparátu. 
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Vlastní aplikace biopreparátu se provádí povrchovým rozstřikem na 

sanovaný materiál. Intenzita a frekvence jednotlivých aplikací je stanovována 

individuálně pro každý typ materiálu a kontaminantu a průběžně s ohledem na 

průběh dekontaminace. Sanovaný materiál je udržován podle potřeby ve vlhkém 

stavu zavlažováním a kropením vodou. 

Podle výsledků monitoringu sanačního procesu je biopreparát obohacován 

o minerální látky (především dusík, fosfor, draslík, vápník, síru, hořčík) a 

kosubstráty sloužící jako zdroje uhlíku a energie pro půdní mikroorganismy. 

 
Kultivace sanovaného materiálu 
 

Vzhledem k tomu, že v procesu jsou využívány výhradně aerobní 

bakteriální kmeny, je zapotřebí materiál pravidelně provzdušňovat za účelem 

dotace kyslíku aplikovaným kmenům. Tento požadavek je prováděn pravidelným 

přeoráváním a rotavátorováním kontaminovaného materiálu. Při navršení 

materiálu do vyšší vrstvy je možno jej uměle provzdušňovat vysáváním vzduchu 

ze zemního tělesa při současném přisávání vzduchu z vnějšího 

prostředí - tzv. bioventing. Vzduch vysávaný z materiálu je v tomto případě 

následně čištěn v jednotce s aktivním uhlím, popřípadě spalován ve speciálních 

mobilních spalovacích jednotkách. 
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Obrázek 11: Bioremediace in-situ [9] 

 
 Monitoring průběhu sanačního procesu 

 

Celý dekontaminační proces je pečlivě sledován a monitorován formou 

mikrobiologických a chemických analýz. Všechny analýzy jsou prováděny v 

akreditovaných laboratořích podle aktuálně platných metodik. 

Hlavním cílem sanačního monitoringu během biodegradace na dekontaminační 

ploše je: 



Bc. Alena Kotková: Staré ekologické zátěže 
 

2012 38 

 pravidelné sledování koncentrací vybraných kontaminantů v sanovaném 

materiálu 

 pravidelné sledování koncentrací mikrobiálního pozadí a koncentrací 

minerálních látek v sanovaném materiálu 

 cílové ověření zbytkové kontaminace po ukončení biodegradačního 

procesu 

 

Jedná se tedy o pravidelné odběry vzorků sanovaného materiálu po dobu 

biologické sanace na dekontaminační ploše s následným vyhodnocením. 

5.5.2. Termická desorpce 

Součástí této technologie je vhodná předúprava odtěžovaných materiálů před 

vlastním termickým zpracováním. 

 

Princip termické desorpce  

Termická desorpce je technologický proces, jehož principem je vystavení 

kontaminovaných materiálů působení teploty (příp. teploty v kombinaci se 

sníženým tlakem), při které dojde k odpaření kontaminantů z matrice 

zpracovávaného materiálu a jejich přechodu do plynné fáze. V případě termické 

desorpce s nepřímým ohřevem a následnou kondenzací par je kontaminovaný 

materiál ohříván přes teplosměnnou plochu tak, aby nedocházelo k přímému 

kontaktu tohoto materiálu se spalinami vnikajícími hořením topného média. Plynná 

fáze obsahující páry vody a desorbovaných kontaminantů je po filtraci 

ochlazována s cílem jejího zkapalnění. Z produkovaného kondenzátu je vhodným 

technologickým postupem separována fáze organických kontaminantů, která je 

následně recyklována, příp. odstraněna ve spalovně odpadů.   

Termickou desorpci lze obvykle úspěšně využít k odstranění organických 

kontaminantů s bodem varu do cca 600°C. Tato metoda byla aplikována při sanaci 

řady lokalit kontaminovaných alifatickými, aromatickými a polayromatickými 

uhlovodíky, fenoly, heterocyklickými sloučeninami apod. Obvykle dochází 

k odstranění více než 99,99% původního obsahu kontaminantů ze 

zpracovávaného materiálu. 
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Základní popis zařízení 
 

Předúprava zpracovávaných sedimentů zahrnuje zejména jejich gravitační 

odvodnění, vytřídění rozměrných a nedrtitelných příměsí a další technologické 

operace zajišťující optimální provoz vlastní technologie termické desorpce (např. 

drcení materiálu na požadovanou velikost, mísení s jiným vhodným materiálem 

apod.). 

Doprava předupraveného materiálu do jednotky termické desorpce  - k tomuto 

účelu je využit podavač vhodné konstrukce, který umožní řízené dávkování 

zpracovávaných odpadů vlastní jednotky termické desorpce. Použité konstrukční 

materiály budou odolné vůči agresivnímu chemickému prostředí a vysokým 

teplotám. 

Jednotka termické desorpce je řešena jako zařízení s nepřímým ohřevem - tj. 

zpracovávaný materiál nepřijde do kontaktu s plamenem hořáku, ani se spalinami 

vznikajícími při hoření topného média. Jednotka pracuje v podtlakovém režimu 

(vakuová desorpce) tak, aby bylo zajištěno, že nebude docházet k úniku plynných 

emisí z provozovaného systému. Použité konstrukční materiály budou odolné vůči 

agresivnímu chemickému prostředí a vysokým teplotám. 

Kondenzace desorbovaných podílů - součástí instalovaného zařízení je 

kondenzační jednotka umožňující úplné zkapalnění desorbovaných plynných 

podílů, a to včetně všech potřebných pomocných zařízení (např. výroba a 

skladování kapalného dusíku apod.). Další součástí instalované technologie je 

zařízení potřebné pro předúpravu desorbovaných podílů před jejich kondenzací 

(odstranění prachových částic apod.).   

Separace kapalných fází a čištění odpadních vod - tato část technologického 

zařízení slouží k oddělení fáze organických kontaminantů z kondenzátu a 

dočištění odpadní vody na úroveň, která umožní její vypouštění přes 

dekontaminační stanici. 

Úprava materiálu po desorpci - je prováděna jeho vlhčením ve vhodně 

konstruovaném mísicím zařízení. Na výstupu z vlhčícího zařízení bude materiál 
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ochlazen na teplotu umožňující bezpečnou manipulaci s ním a nebude prášit. 

Zpracovaný materiál bude odvážen, možné využití k zásypu výkopů.  

Řídící a monitorovací systém umožní sběr, vyhodnocování a dokumentaci 

všech dat důležitých z hlediska provozu technologie. V případě zjištění jakýchkoliv 

nežádoucích stavů (provozních, bezpečnostních, ekologických) zajistí řídicí 

systém přiměřeným způsobem informování obsluhy, příp. řízené odstavení 

technologie. [8] 

 

 

Obrázek 12: Jednotka termické desorpce, t. č. na lagunách Ostramo (foto A. Kotková) 
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5.5.3. Tepelné čištění in-situ 

Technologii Thermopile lze využít pro sanaci zemin in-situ a také pro sanaci off 

site/on site. U metody off site/on site probíhá čištění zemin v nádrži (bazénu) - 

alternativa klasického tepelného čištění. 

 
Popis technologie Thermopile 
 

Do čištěné zóny zemního tělesa resp. zeminy jsou nainstalovány sítě 

vertikálních dvouplášťových trubek v pravidelných rozestupech tvořících 

rovnostranné trojúhelníky, což umožňuje stejný pracovní rozsah pro všechny 

trubice.  

Trubky jsou tvořeny vnitřní topnou trubicí, kterou vstupuje horký plyn (800 – 

850°C) do zemního tělesa (zeminy) a vnější perforovanou trubicí sloužící pro 

odvod půdního vzduchu s obsahem odpařovaných látek o teplotě cca 400°C do 

spalovací komory. Zemina v okolí trubic je zahřívána konduktivně. 

Organické kontaminanty obsažené v čištěné zemině se následně odpařují a v 

důsledku podtlaku (negative pressure) jsou odváděny potrubím do spalovací 

komory, kde dochází k rozkladu všech odpařených organických znečišťujících 

látek. Horký plyn ze spalovací komory je opět vháněn do čištěné zóny. Tím je 

dosahováno optimálního využití energie z organického znečištění obsaženého v 

čištěné zemině jako druhotného zdroje a opětovného racionálního využívání tepla 

pro spalování plynů a udržování desorpční teploty v zemině. 

 

Výhody systému Thermopile 

 

Energetická bilance 

- Maximální využití energie přítomné v zemině.  

- Více než 90% tepla ze spalovací komory je opět využito. 

- Snížení procesní teploty díky dlouhodobějšímu působení. 

. 

 Ekologická bilance 



Bc. Alena Kotková: Staré ekologické zátěže 
 

2012 42 

- Nízká spotřeba pohonných látek. 

- Využitím vysoké teploty pro likvidaci znečištění (850 až 1100°C) dochází k 

velmi nízké emisi škodlivin do ovzduší (jedna tisícina objemu). 

- Snadná instalace technologie na lokalitě. 

- Důkladná likvidace znečištění. 

- Rychlé ochlazování vyčištěných plynů, ze 400 na 200°C, což vede k 

zabránění tvorby PCB, dioxinů a furanů. 

 

Ekonomická bilance 

- Nízká spotřeba energie. 

- Snadná instalace v rámci lokality – snížení přepravních a instalačních 

nákladů. 

- Ucelená jednotka se snadným a spolehlivým provozem a malým množstvím 

rotačních částí.  

- Nízké investiční náklady. 

- Nízké provozní a materiálové náklady.  

- Flexibilní kapacita provozu a modelů. 

- Rychlý způsob čištění. [8] 
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6. Navrhovaná řešení – Projekt sanace koksochemie 

V průběhu let 2007 – 2008 byl na lokalitě proveden předsanační 

doprůzkum, na jehož základě byl zpracován Projekt sanace. Tento byl všemi 

dotčenými orgány a organizacemi schválen, doporučen k realizaci a nabyvatelem 

– VÍTKOVICE, a.s. - byla následně podána žádost na MF o vypsání veřejné 

zakázky.  Tato však dosud nebyla vyhlášena. 

Vzhledem k tomu, že na předmětné lokalitě a navazujících lokalitách od 

doby ukončení zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu došlo 

k podstatným změnám, nelze už dnes sanační zásah navrhovaným způsobem 

provést. Proto je nutné již schválený projekt přepracovat tak, aby vyhovoval 

aktuálnímu stavu lokality, ale současně aby bylo dosaženo cílových parametrů 

sanace, jak je požadováno Rozhodnutím ČIŽP.  

Projekt sanace Koksochemie je velmi rozsáhlý, a to jak množstvím 

projektovaných prací, tak jejich časovou náročností. Sanační práce tak můžeme 

rozdělit na: 

 sanaci zemin odtěžením – spočívá v systematickém odtěžení 

znečištěných zemin, dekontaminaci biodegradačními postupy, 

případně v kombinaci s termickou desorpcí či spalováním 

 překryvem inertním materiálem, kdy znečištěné zeminy se překryjí 

neznečištěnou zeminou v dané vrstvě, případně se zabrání 

ingesčnímu riziku zastavěním novými budovami, parkovišti atd.  

 sanaci podzemních vod – dochází k čerpání a čištění podzemní 

vody, za použití hydraulické sanace, biologického čištění či chemické 

oxidace-pomocí soustavy speciálně vystrojených sond nebo vrtů 

 sanaci stavebních konstrukcí – demolice a zneškodnění/využití 

vzniklé demoliční suti na základě sanačního monitoringu; využití 

vyčištěného materiálu je možné v rámci zásypů sanačních ploch 

kontaminace zemin, případně k terénním úpravám 
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 postsanační monitoring – tato činnost představuje odběr vzorků 

podzemních a povrchových vod po ukončení sanace po stanovenou 

dobu; monitoring sleduje účinnost sanačního zásahu na všech 

podstatných plochách lokality. 

 

Obrázek 13: Vysoká pec č. 1, zeminy sanovány překryvem [8] 
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Jak je výše uvedeno, od doby zpracování projektu sanace Koksochemie a 

NKP došlo na lokalitě k podstatným změnám, a proto nelze v současné době ani 

budoucnu sanační práce provést tak, jak bylo projektem navrženo.  

Zejména se jedná o plánované využití tzv. struskových vychlazovacích jam, 

které měly po příslušné stavební úpravě sloužit jako zabezpečená dekontaminační 

plocha s využitím metody biodegradace pro sanaci znečištěných zemin. Tento 

prostor již byl zasypán v rámci provedených revitalizačních prací.  

 

Obrázek 14: Vychlazovací jámy [8] 

 

Taktéž předpokládaný převoz „čistých“ zemin železniční dopravou 

nabyvatele na haldu Hrabůvka již v současné době ani v budoucnu nebude reálný, 

a to z důvodu, že lokalita haldy Hrabůvka musí být dle rozhodnutí orgánů státní 

správy do 31. 12. 2014 zrekultivována. V projektu bylo uvažováno s využitím 



Bc. Alena Kotková: Staré ekologické zátěže 
 

2012 46 

prostoru haldy pro dočasné skladování neznečištěných materiálů a jejich 

následným využitím pro tzv. „zpětné zásypy“ dekontaminovaných ploch.   

 

 

Obrázek 15: Halda Hrabůvka [8] 

 

Na základě rozhodnutí vlastníka haldy zde budou v souladu s platným 

Územním plánem města Ostravy zřízena sportoviště, a to golfový areál včetně 

jeho využití v zimním období pro běžecké lyžování.  
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Obrázek 16: Projekt budoucího golfového areálu [8] 

 

Toto jsou pouze příklady problémů, které je nutno řešit z důvodu 

nerealizace již zpracovaného projektu.  

Jaké řešení se tedy skýtá? 

Z pohledu nutnosti sanace velkého objemu zemin (540 000 m³) je zřejmé, 

že jak vlastní biodegradace tak skládkování čistých zemin, bude muset probíhat 

mimo původně stanovenou lokalitu. Toto je spojeno s přepravou těžkými 

nákladními automobily po veřejných komunikacích a tedy s jednoznačně 

negativním dopadem jak na obyvatele města Ostravy, tak na životní prostředí.  

Obdobně vzniká riziko z prodlení u sanace podzemních vod. Projektem 

navrhované řešení vybudováním tzv. Milánské stěny a tím zamezení pohybu 

znečištění ve směru proudění podzemních vod k recipientu – řece Ostravici a 
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současně směrem k již vyčištěné lokalitě Karolina je i nyní reálné realizovat. 

Vzhledem k rychlosti migrace znečištění podzemní vodou zde však hrozí možnost 

„doputování“ znečištění až do cílových lokalit – řeka Ostravice, Karolina.   

Snad nejmenší dopad nerealizace sanačních prací na lokalitě koksochemie 

a NKP je zřejmý u stavebních konstrukcí, tedy budov a jejich zařízení. Vzhledem 

k tomu, že v areálu NKP se v současné době dokončují stavební práce - 

rekonstrukce -památkových objektů, bylo v době přípravy realizace prací nutno 

provést na vlastní náklady nabyvatele, tj. VÍTKOVICE, a.s., demolice některých 

objektů, které však byly zahrnuty v sanačním projektu.     

V jiných lokalitách Dolní oblasti však nesanované stavební objekty 

představují značné riziko. Zde lze zmínit oblast tzv. Aglomerace, kde se nachází 

cca 40 objektů v havarijním stavu, které z hlediska bezpečnosti pohybu osob 

můžeme nazvat časovanou bombou. 

 

Obrázek 17: Oblast Aglomerace s objektem v havarijním stavu [8] 
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7. Závěr 

Panorama Dolní oblasti Vítkovice funguje jako nejvýznamnější dominanta a 

dá se říci "logo" Ostravy. Památkáři a urbanisté vyzdvihují estetické kvality 

průmyslového areálu a také jeho výjimečnou roli v městském organismu Ostravy. 

Z pohledu Národní kulturní památky jsou všechny funkce, které jsou navrženy, 

funkcemi, které Ostravě chybí, vznikne zde vzdělávací centrum, edukativní 

programy pro děti a mládež, muzeum, výstavní prostory, v prostorách plynojemu 

má vzniknout univerzální sál, kde se budou konat koncerty, různé konference a 

samotné zpřístupnění Vysoké pece pro veřejnost. 

Z mé diplomové práce vyplývá, že je vyvinuta spousta účinných sanačních 

metod, v praxi ověřených, a to jak pro zeminy, tak vody. Z výše uvedeného je tedy 

zřejmé, že odsunování řešení likvidace SEZ ze strany státu má dopad zejména na 

životní prostředí, zdraví obyvatelstva, ale také na rozvojové aktivity vlastníků 

pozemků, kteří pak v případě potřeby využití znečištěných lokalit na vlastní 

náklady tyto sanují.  

Sanace se pořád odsouvá, projekt byl hotový již v roce 2008 a vzhledem 

k tomu, že na předmětné lokalitě a navazujících lokalitách od doby ukončení 

zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu došlo k podstatným 

změnám, nelze už dnes sanační zásah navrhovaným způsobem provést. Což 

s sebou nese znatelný finanční dopad, projekt je nutné přepracovat a předělání 

projektu je spojené s náklady min. 2 miliony Kč, které jsou v režii státu. 

V České republice je dosud spousta neodstraněných ekologických zátěží. 

Vyrovnat se s tímto mnohomiliardovým problémem vůbec nebude snadné. Je 

žádoucí tyto ekologické škody odstranit co nejrychleji. Vláda se zavázala již před 

dvaceti lety k tomu, že odstraní zátěže, a vlastně u mnoha lokalit k tomu ještě 

vůbec nepřistoupila. 
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