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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá starou ekologickou zátěţí lagun Ostramo, která 

představuje velice komplikovanou problematiku sanace odpadů. Závaţnost situace je dána 

komplikovaností několika faktorů, jako jsou například veliká kubatura ropných odpadů, 

její plošný rozsah, situování ve středu města Ostravy, obrovskými finančními náklady na 

realizaci sanace, nehomogenitou a variabilitou zmíněných odpadů, technologickými 

komplikacemi apod.  

Současná situace ve struktuře a obsahu odborných publikací ve vztahu k problematice 

staré zátěţe lagun Ostramo je charakterizována velikým mnoţstvím různých materiálů, 

přičemţ jsou velmi nejednotné a roztříštěné. Proto jedním z cílů práce je přinést v této 

problematice ucelenější zkrácený přehled.  

Cílem bakalářské práce je zpracovat přírodní poměry zájmové lokality lagun Ostrama, 

současný stav sanace, technologie zpracovávání materiálů z lagun, charakteristiku 

vytěţených materiálů a jejich vlastností, charakteristiku energeticky vyuţitelných 

materiálů. 
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2. Lokalizace a přírodní poměry zájmového území 

Areál lagun je umístěný v Ostravě (obr. 1 a obr. 2), na katastrálním území Mariánské 

Hory, okres Ostrava – město, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Laguny jsou 

situovány v průmyslové zóně na pravém břehu okrajové části údolní nivy řeky Odry. Ze 

severozápadní podélné strany přiléhá k lagunám kolejiště ČD, z jihovýchodní podélné strany 

přiléhá areál skládky sutě MIÚ.  

Na jihozápadě sousedí laguny s betonárkou podniku Štěrkovny Benešov a na 

severovýchodě se nachází Čistírna haldových vod, která je nyní v majetku státu s právem 

hospodaření s. p. DIAMO. V tomto směru dále navazuje areál firmy Trojek s.r.o. a rafinérie 

minerálních olejů OSTRAMO – Vlček spol. s.r.o., jejímţ potřebám původně zájmový areál 

slouţil. 

 

Obr. 1 Lokalizace zájmového území lagun Ostramo v topografické mapě (Mapy.cz, 2009) 
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Obr. 2 Lokalizace zájmového území lagun Ostramo na leteckém snímku (Mapy.cz, 2009) 

Zájmová lokalita lagun Ostrama se nachází v Ostravské pánvi a je z pohledu 

regionální geologické stavby (obr. 3) České republiky oblastí styku dvou základních celků, 

kde mladší celek karpatské soustavy je přesunutý přes Český masiv. 

Český masiv je zbytkem rozsáhlého variského (hercynského) horstva, které vzniklo při 

variském vrásnění v prvohorách v období mezi 350 aţ 300 miliony let. Karpatská soustava 

byla zformována mnohem později ve svrchní křídě a v třetihorách, přibliţně v intervalu 100 

aţ 15 milionů let procesy alpínského vrásnění. 
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Obr. 3 Hlavní geologické jednotky Ostravska (bez kvartérního pokryvu) (podle Macouna J., 1987) 

Co se týče Českého masivu, patří k dílčí geologické jednotce tzv. moravskoslezského 

bloku. Nejhlubší a nejstarší část moravskoslezského bloku tvoří přeměněné a vyvřelé horniny 

prekambrického stáří. Na nich diskordantně spočívají prvohorní sedimenty devonského 

a karbonského útvaru. Moravskoslezský blok se noří jihovýchodním směrem pod karpatskou 

soustavu.  

Na spodněkarbonské uloţeniny, které bývají téţ označovány jako neproduktivní 

karbon, na Ostravsku nasedá svrchní karbon. Svrchněkarbonské uloţeniny obsahují uhelné 

sloje, takţe je obvykle nazýváme produktivní karbon. 

Uhlonosné uloţeniny patří hornoslezské pánvi (obr. 4). Česká část hornoslezské pánve 

je provozně označována jako Ostravsko-karvinský černouhelný revír. 

Uhlonosné uloţeniny Ostravsko-karvinského revíru jsou dvojího typu. Niţší část 

ostravského souvrství obsahuje vedle převáţně kontinentálních sedimentů téţ periodické 

mořské uloţeniny. Svrchní část patří ke karvinskému souvrství, kde se jiţ ţádné mořské 

vrstvy nevyskytují.  
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Obr. 4 Schematický profil českou částí hornoslezské pánve (podle M. Dopity et al. 1993). 

Na konci karbonu došlo k variskému vrásnění a sedimentace skončila. Následuje 

období dlouhodobého zvětrávání a odnosu zvětralin. 

Následný mladší celek Karpatské soustavy je součástí rozsáhlého alpsko-karpatského 

pásemného horstva se sloţitou příkrovovou stavbou. Zájmová oblast blíţe patří k Západním 

Karpatům a dále k Vnějším (téţ flyšovým) Karpatům. 

Vnější Západní Karpaty na severovýchodě Moravy buduje několik sedimentačních 

jednotek, které náleţely k sedimentačním pánvím rozkládajícím se původně v oblasti 

dnešního středního a západního Slovenska. 

Při alpínském vrásnění v neogénu byla sedimentační výplň pánví odtrţena od svého 

podkladu a přesunuta z jihovýchodu severozápadním směrem na své předpolí, tj. přes 

moravskoslezský blok Českého masivu. Sedimentační jednotky se tím stávají tektonickými 

příkrovy. 

Na sklonku starších třetihor se ve vněkarpatské oblasti projevuje jedna ze silných fází 

alpínského vrásnění (sávská fáze). Ta vede k ukončení sedimentace ve všech zmíněných 

jednotkách. Mořská sedimentace je vytlačena na obvod vyzdviţených pánví na okraje 

Českého masivu. V mladších třetihorách (v neogénu) vzniká nová sedimentační pánev, tzv. 

karpatská předhlubeň. Zpočátku písčité, později převáţně jílovité uloţeniny, nasedají na 

zvětralé, především svrchněkarbonské uloţeniny jiţní části hornoslezské pánve. 

V neogenním stupni baden (cca před 15 miliony let) dochází v oblasti vnějších Karpat 

k vyvrcholení horotvorných projevů (štýrská fáze alpínského vrásnění). Jsou spojeny se 

vznikem příkrovů a jejich přesouváním na severozápad.  
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Ve čtvrtohorách se v severních oblastech Evropy projevuje kontinentální (téţ 

skandinávské) zalednění. V několika periodách se ve starších čtvrtohorách ze Skandinávie 

směrem k jihu šíří kontinentální ledovec, jehoţ postup se ve střední Evropě zastavuje na 

severním úpatí českých pohraničních pohoří. 

Na základě geomorfologického členění území České republiky (Demek, 1987) leţí 

lokalita lagun Ostrama v oblasti Severní vněkarpatské sníţeniny (VIIIB), na celku 

pojmenovaném Ostravská pánev (VIIIB-1).  

Vněkarpatská sníţenina tvoří pruh niţšího a méně členitého terénu na Moravě. Tento 

pruh probíhá od Znojma přes Brno, Přerov, Hranice aţ k Ostravě a jeho rozloha činí přibliţně 

3 928 km
2
, s průměrnou nadmořskou výškou 228,9 m. Sníţenina má rovinný nebo 

pahorkatinný reliéf s měkkými tvary. Vůči starším pohořím jsou ohraničeny na severozápadě 

většinou zlomovými svahy, vůči mladším pohořím je jejich omezení méně výrazné.  

Ostravská pánev je situována v jihozápadní části Severních vněkarpatských sníţenin. 

Jde převáţně o rovinné území s plochými pahorkatinami, jehoţ průměrná výška je 

244 m n.m., průměrný sklon 1°38´. Tato pánev je rozsáhlou kvartérní akumulační sníţeninou 

s rozměrnými říčními terasami, rozčleněnou glacigenní akumulační plošinou. Vyskytují se 

zde i destrukční zbytky náporové morény, které jsou z části zastřeny pokryvem sprašových 

hlín. Celé území je dosti porušeno doznívající třetihorní radiální tektonikou. Reliéf je do 

značné míry ovlivněn četnými antropogenními útvary (haldy a poklesy).  

Z hlediska klimatologie náleţí sledované území do mírně teplé oblasti. Podle mapy 

klimatických oblastí (E. Quitt, 1971) je zájmová oblast označena jako MT 10 (obr. 5, tab. 1). 
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Tab. 1 Klimatická charakteristika pro mírně teplou oblast MT10 (Quitt, 1971) 

klimatická charakteristika MT 10 

průměrná roční teplota ve ºC 7-8,5 

průměrné roční sráţky v mm 600-800 

průměrná celková výška sněhu spadlého za rok v cm 75-100 

počet letních dnů 40-50 

počet dnů s průměrnou teplotou 10ºC a více 140-160 

počet mrazových dnů 110-130 

počet ledových dnů 30-40 

průměrná teplota v lednu ve ºC -2aţ-3 

průměrná teplota v červenci ve ºC 17-18 

průměrná teplota v dubnu ve ºC 7-8 

průměrná teplota v říjnu ve ºC 7-8 

průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více 100-120 

sráţkový úhrn ve vegetačním období v mm 400-450 

sráţkový úhrn v zimním období v mm 200-250 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

počet dnů zamračených 120-150 

počet dnů jasných 40-50 

 

 

Obr. 5 Klimatologická mapa (zájmová oblast vyznačená červeným obdélníkem) (Quitt, 1971). 

Podle hydrogeologické rajonizace z roku 2005 (Prchalová a kol., 2005) je 

hydrogeologický rajon označen číslem 2261 (obr. 6, 7) a je nazýván ostravskou částí 

Ostravské pánve. Náleţí hlavnímu povodí Odry a rozkládá se na ploše o velikosti 249,5 km
2
. 

Hydrogeologický kolektor s průlinovou propustností (Michlíček a kol., 1986) je tvořen 

geologickou jednotkou, která je představována terciérními a křídovými sedimenty 

štěrkopísčitého charakteru. Patří do skupiny rajonů neogenních sedimentů vněkarpatských a 

vnitrokarpatských pánví. Hladina podzemní vody je zpravidla volná, pouze lokálně je mírně 
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napjatá. Jde o podzemní vody chemického typu Ca-Na-HCO3-SO4 s celkovou mineralizací 

větší neţ 1 g.l
-1

. Transmisivita se pohybuje v hodnotách větších neţ 1.10
-3

 m
2
.s

-1
. Tzv. 

dělitelnost hydrogeologického rajonu (dříve označovaná jako souvislé a nesouvislé zvodnění) 

je účelovou charakteristikou. Určuje, je-li moţné v případě bodového zdroje znečištění 

(převáţně staré zátěţe) s významným dopadem na podzemní vody, rajon rozčlenit na menší 

jednotky (Prchalová a kol., 2005). 

 

Obr. 6 Mapa hydrogeologická rajonizace 2005 (Prchalová H. a kol., VÚV T.G.M., Praha 2005). 

 

Detail: měřítko 1:200000. Žlutě je vyznačen rajon 2261 – ostravská část Ostravské pánve. 

 

Obr. 7 Vysvětlivky k mapě hydrogeologické rajonizace 2005 (Prchalová H. a kol., VÚV T.G.M., Praha 2005). 

 

Zvodnění kvartérních sedimentů 

Zájmová oblast (obr.8, 9, 10) se nachází v oblasti ostravské glacigenní pánve, kde jsou 

kvartérní sedimenty rozšířeny především ve fluviálních štěrkopíscích údolních niv a terasách 

vodních toků Odry, Ostravice a Olše. Z hydrogeologického hlediska se rozlišuje:  

a) hlavní terasa - štěrky aţ štěrkopísky elsterského aţ salského zalednění, 

b) údolní terasa - fluviální šterkopísky aţ jílovité písky, 
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c) sedimenty tzv. přehloubeného koryta – předelsterská údolí, zahloubená i 60 aţ 100 m 

pod úroveň báze údolní terasy, vyplněná fluviálními písky aţ štěrkopísky a 

glacilakustrinními písky s vloţkami jílů. 

 

Obr. 8 Schematicky geologický řez zájmovou oblastí (Macoun, 1965),(upraveno) 

Koeficient filtrace se pohybuje v řádech 5.10
-4

 aţ n.10
-5

 m.s
-1

. 

Kvartérní zvodněné systémy jsou tvořeny průlinovými kolektory, nezpevněnými písky 

a štěrkopísky s vodou atmosférického původu. Vody v zóně s intenzivní vodní výměnou se 

zemským povrchem si udrţují oxidační prostředí. Prosté podzemní vody jsou přechodné, typu 

Ca-Mg-HCO3-SO4, často vyuţívané k vodárenským účelům. Chemismus kvartérních vod je 

silně proměnlivý vzhledem k nízkým celkovým mineralizacím. 
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Obr. 9 Výsek z mapy inženýrsko-geologického rajónování Ostrava (Ústřední ústav geologický, 1990), 
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Obr. 10 Legenda mapy inženýrsko-geologického rajónování ČR, list 15-34 Ostrava (Ústřední ústav 

geologický,1990) 
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3. Vývoj a současný stav sanace v lagunách OSTRAMO 

3.1. Stručná historie 

Skládka odpadů s. p. DIAMO v Ostravě je známá pod názvem laguny OSTRAMO. 

Vznikla ukládáním odpadu z rafinérské výroby, která zde byla zahájena na konci 19. století. 

Od roku 1965 se zde také ukládá odpad z regenerace upotřebených mazacích olejů (obr. 11) 

státního podniku OSTRAMO Ostrava. Od konce 70. let se uvaţovalo o ukončení provozu pro 

havarijní úniky látek z lagun, hlavně pro negativno vliv na ţivotní prostředí. V roce 1992 

státní podnik změnil majitele a vznikl podnik OSTRAMO-Vlček a spol., s. r. o.  

 

Obr. 11  Zásobníky použitých odpadních olejů (Bydoza.cz, 2009) 

 

Provoz byl zastaven v roce 1996. Rozsah sanačních opatření přerostl technické 

a finanční moţnosti privátní společnosti a vládním usnesením č. 626 z roku 1996 bylo 

rozhodnuto o převzetí ekologické zátěţe státem. Správou, přípravou a zajištěním sanace 

skládky byl pověřen státní podnik DIAMO. V roce 1997 byla oblast postiţena povodněmi 

(obr. 12). 

Odstranění staré ekologické zátěţe lagun OSTRAMO má poměrně dlouhou a sloţitou 

historii. Jiţ v minulosti byly provedeny technická opatření alespoň proto, aby nedocházelo k 

přílišnému šíření kontaminace. Po roku 1990 se uvaţovalo, jak se s danou ekologickou zátěţí 

vyrovnat. Uvaţovaly se různé varianty, včetně projekčního řešení – např. enkapsulace celé 

skládky, postupně odtěţení obsahu skládky a spalování ve spalovně nebezpečného odpadu. 
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Konečný směr řešení stanovilo MŢP prostřednictvím nápravných oprávnění vedoucích 

k odstranění staré ekologické zátěţe této skládky odpadů.  

 

 

Obr. 12  Dokumentační fotografie během povodní v roce 1997(archív MsÚ MH, 2009) 

 

 

Obr. 13 Dokumentační fotografie během povodní v roce 1997(archív MsÚ MH, 2009) 
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3.2 Popis a situace na skládce odpadů  

Skládka (obr. 14) je tvořena komplexem ze tří lagun (R1 aţ R3). Hráze jsou odděleny 

zemními valy o výšce cca 5 m nad okolní terén a jedna laguna (označena R0) zaloţená 

pravděpodobně na počátku 20. století v jámě zemníku bývalé cihelny. Existence této laguny 

byla potvrzena analýzou rizik aţ v roce 1999.  

 

Obr. 14 Pohled na současný stav lagun OSTRAMO (archív MsÚ MH, 2009) 

Laguny byly zaloţeny na povodňových náplavových materiálech údolní nivy, resp. na 

naváţkách bez dnové izolace a drenáţního systému (obr. 15, obr. 16). Odizolování lagun bylo 

dodatečně provedeno v letech 1972 aţ 1992 podzemní těsnicí stěnou.  
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Obr. 15 Řez 1 laguny Ostramo (Tylčer,1999), (upraveno)  

 

 

Obr. 16 Řez 2 laguny Ostramo (Tylčer,1999), (upraveno) 

Laguny jsou zaplněny odpadem z rafinérské výroby a stavebními sutěmi z demolic 

provozních budov. Laguna R0 je zcela zavezena a povrchově rekultivována, laguna R1 je 

částečně zavezena stavební sutí, laguny R2 a R3 mají otevřenou hladinu tekutých odpadů. 

Provozována je zde čistírna haldových vod a jsou realizovány havarijní nápravná opatření pro 

ochranné čerpání směsi kontaminované podzemní vody a ropných látek. Dokončena je 

příprava (zpracována analýza rizik a studie proveditelnosti sanace, proveden dokončovací 

průzkum skládky) a realizace nápravných opatření.  

Firma Ostramo ukládala desítky let látky vznikající při její výrobní činnosti, mimo jiné 

při regeneraci upotřebených motorových olejů, do podnikové skládky – odkaliště.  
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Odkaliště se nalézá  v blízkosti podniku a skládá se ze tří lagun (sekcí) : 

1) První sekce je laguna R-1, která má rozlohu cca 9100 m
2
 (Procházková, 1992). Obsah 

laguny R-1 se od obsahu zbylých dvou lagun odlišuje jak svým původem, tak svým 

současným stavem. Vlastní odpad totiţ pochází ze zpracování ropy a je přes 40 let starý. 

Laguna R-1 byla po vyplnění odpadem zavezena zeminou, se kterou se původní odpad 

promísil nebo se na ni sorboval. Částečně téţ došlo k vytlačení odpadu do sousední laguny 

R-2. V laguně R-1 není obsaţena volná kapalná fáze a její obsah lze uvést jako 

kontaminovanou zeminu (Terzijski, 1993).  

2) Druhá sekce je laguna R-2, která má rozlohu cca 20 450 m
2
 (Procházková, 1992). Odpady 

v laguně R-2 jsou převáţně z rafinace upotřebených odpadních olejů. Z hlediska jejich 

fyzikálních vlastností lze v laguně R-2 rozlišit dvě základní vrstvy (obr. 13), a to vrstvu 

tuhé fáze a vrstvu kašovité fáze. Vrstvu tuhé fáze tvoří hlavně zpolymerizované kyselé 

pryskyřice tuhého aţ pastovitého charakteru. Její průměrná mocnost se pohybuje okolo 

0,9 m a celkový objem je cca 11 600 m
3
. Z hlediska její moţné chemické interakce 

s těsnícím materiálem je významný vysoký obsah kyselé vodní fáze a síranů. Vrstva 

kašovité fáze obsahuje proto výrazně více volné a emulgované vody, neţ fáze tuhá. 

Kyselost této vodné fáze je naopak podstatně niţší, neţ u vody z tuhé fáze (Terzijski, 

1993). 

3) Třetí a tedy poslední sekcí je laguna R-3, která má rozlohu cca 23 990 m
2
 (Procházková, 

1993). Odpady v laguně R-3 jsou rozvrstveny do 3 základních vrstev (obr. 12). Horní 

olejová vrstva tloušťky zhruba 50 cm je tvořena lehkými olejovými frakcemi. Horní 

Olejová vrstva přechází v střední vodní vrstvu silnou 30 – 40 cm. Tato vrstva obsahuje 

kyselou vodou, ve které se nachází rozpuštěná a naředěná H2SO4 a doprovodné soli, jimiţ 

jsou zejména sírany Na, Ca a Fe. Rozhraní mezi touto horní a střední vrstvou není ostré 

ani konstantní, a závisí na charakteru ukládaných odpadů i na mnoţství atmosférických 

sráţek. Ostrost rozhraní závisí především na kyselosti vodné fáze. Čím niţší je pH vodní 

fáze, tím ostřejší je rozhraní. Spodní vrstvu odpadů podobně jako v laguně R-2 tvoří 

polykondenzované kyselé pryskyřice a další alifatické a aromatické uhlovodíky ve směsi 

s odpadní hlinkou, odpadním CaCO3 a dalšími mechanickými nečistotami (Terzijski, 

1993). 

V těchto třech lagunách se v prostoru od SV okraje laguny R-1 aţ do areálu čistírny 

haldových vod (ČHV) nachází také odpady v ploše okolo 1,9 ha, které mají podle všeho 
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stejný původ a charakter jako náplň a byly zde uloţeny ze všech nejdříve. Pro tento prostor 

byl zaveden název laguna R-0. Podle všeho byla skládka zaloţena v zemníku bývalé blízké 

cihelny. Zemník zasahoval aţ do prostoru laguny R-1. Lze předpokládat, ţe v ploše celého 

zemníku byla odtěţena úplná nebo podstatná část krycích hlín, které jinak reprezentují hlavní 

ochranu zvodně údolní terasy před průnikem kontaminace z nadloţí. Prostor laguny R-0 je 

vyplněn různými odpady z technologie podniku Ostramo. Obsah skládky R-0 lze 

charakterizovat jako směs organického odpadu s různými stavebními sutěmi (podobně jako 

v laguně R-1), dále pak s hlínami a rovněţ s popílkem. Převáţně jsou zastoupeny odpady jako 

např. hlinka, parafíny a „gudron“ (tj. těţký ropný kal plastické konzistence). Odpady jsou v 

relativně tenkých vrstvách proloţeny zeminou, takţe dnešní konzistence náplně je z velké 

části polotuhá aţ tuhá. Charakter kontaminace laguny R-0 je prakticky totoţný s náplní laguny 

R-1. Z pohledu charakteru a stupně kontaminace lze tedy jednoznačně vymezit prostor staré 

laguny R-0. Popisně jde o prostor vymezený z J a JV strany dnešní příjezdovou komunikací k 

areálu lagun, resp. korytem odlehčovací stoky, dále z V a SV strany patou svahu objektu 

ČHV podél hranice pozemku s areálem Trojek, s.r.o., ze SZ strany kolejištěm ČD a ze Z 

strany linií podzemní těsnící stěny kolem laguny R-1 (Tylčer, 1999). 

Celé odkaliště bylo zaloţeno na netěsném podloţí a obehnáno hrázemi, které byly 

vytvořeny převáţně z naváţky, a proto záhy došlo ke kontaminaci podzemních horizontů 

a vod v okolí skládky. Kdyţ se výrony skladovaných látek dostaly i do kolejiště ČD, 

přikročilo se od roku 1972 ke stavbě podzemních těsnících stěn (PTS), kterými se 

v následujících letech postupně v několika etapách utěsnily obvodové hráze lagun R-1 aţ R-3. 

V současnosti je tedy celé odkaliště uzavřeno podzemními těsnícími stěnami zavázanými aţ 

do nepropustného podloţí (Terzijski, 1993). 

Podle provedené studie (Jambor, 1992) je předpoklad, ţe relativně nejslabším článkem 

celé této soustavy těsnících stěn je stěna vybudovaná v I. etapě, a to v roce 1972. Důvodem je 

skutečnost, ţe tato stěna jako jediná má tloušťku jen 55 cm. PTS vybudované v II. aţ IV. 

etapě od roku 1982 – 1990 mají tloušťku 80 cm. Pro II. a III. etapu byl pouţit jílocementoben 

stejného sloţení jako v I. etapě. Ve IV. etapě byl jílocementobeton modifikován na větší 

těsnost a vyšší odolnost vůči korozi.  

Pata I. etapy PTS byla zaloţena v hloubce asi 7,5 m od koruny hráze v poloze 

zvodnělých štěrkopísků. II. Aţ IV. etapa PTS byla projektována do hloubky 13 – 15 m 

v závislosti na hloubce předkvartérního podloţí, do kterého měla být zasazena na hloubku 1 –

 1,5 m. Vzhledem k faktu, ţe I. etapa PTS nebyla zapuštěna do nepropustného jílového 
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podloţí, musela být v r. 1992 provedena tzv. pátá etapa, která navazuje na sousední úseky II. 

A IV. etapy. Pata této V. etapy je zavázána do nepropustného podloţí do max. hloubky 1,2 m. 

Půdorysně V. etapa sleduje I. etapu. Detailní hodnocení kontaminace podzemních vod v okolí 

lagun naznačuje moţnou existenci netěsností stěny na SZ podél kolejiště ČD (Tylčer, 1999).  
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4. Technologie zpracovávání materiálů z lagun. 

První fáze technologie je odtěžení a separace kapalné fáze ropných kalů. Uvedená 

kapalná fáze obsahu lagun (ropné látky s charakterem olejů + sráţkové vody) se bude čerpat 

speciálními čerpadly nejprve z prostoru okraje hráze laguny R2 do laguny R3. V této laguně 

bude zřízena záchytná a separační jímka, do které bude kapalná fáze z povrchu laguny R3 

stékat, a ve které dojde k hrubé separaci vodní fáze a olejové fáze. Olejová fáze se bude čerpat 

do nadzemní zásobní nádrţe o objemu 30 m
3
, ve které bude probíhat další separace zbytkové 

vody, která bude svedena do záchytné a separační jímky. Nádrţ bude umístěna uvnitř 

podzemní těsnící stěny a proti únikům emisí do okolí bude opatřena víkem. 

Separovaná olejová fáze (nebezpečný odpad katalog. číslo 13 05 06 Olej z odlučovače 

olejů) bude ze zásobní nádrţe čerpána do autocisterny a přepravena k energetickému vyuţití 

(spalování ve vhodném zařízení). Variantně bude kapalná fáze zpracovaná spolu s tuhou 

a kašovitou fází ropných kalů. 

Následně v rámci etapy „předúpravy tuhé a kašovité fáze ropných kalů“ bude 

obsah lagun R1 (pouze část), R2 a R3 postupně pročišťován, například třídící lžící od 

nežádoucích předmětů (zbytky plachetek, ţelezo, dřevo, atd.), které by následně mohly 

poškodit speciální zařízení ALLU PM 500. Pro tuto činnost bude pouţit bagr CAT 345 nebo 

CAT 330 s dlouhým dosahem (typ LRE) osazeným speciálním přídavným zařízením, tzv. 

hráběmi. Příměsi vyseparované z odpadu kat. číslo 05 01 07 kyselé dehty, které nebude 

moţno vyuţít při výrobě alternativního paliva nebo jinak vyuţít např.: pouţít k dalšímu 

zpracování na technologii termické desorpce (odpady stavebního charakteru), budou zařazeny 

pod kat. číslo 19 02 11 jiné odpady obsahující nebezpečné látky a nebudou dále tříděny.  

Postupně bude pak do předčištěných ropných kalů po jejich homogenizaci 

zapravováno pálené vápno CaO (obr. 17) zařízením ALLU PM 500 + ALLU PF 7+7 + DAC. 

Po zapravení vápna do kalů bude povrch laguny postupně upravován tak, aby do něj v co 

nejmenší míře mohla vnikat dešťová voda a aby po něm mohl pojíţdět bagr, tj. bude urovnána 

svahovací lţící a zhutněna odpovídající technikou. 
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Obr. 17 Vhánění vápenné stabilizace do tělesa lagun pomocí zařízení ALLU PM 500(archív MsÚ MH, 2009) 

 

Obdobně spolu s kašovitou a tuhou fází můţe být zpracována v rámci předúpravy 

i kapalná fáze (bez předešlé separace). 

Ve třetí fázi odtěžení předupraveného obsahu lagun se po ukončení zavápnění 

povrchu lagun či částí lagun a po dokončení chemického procesu v předupraveném odpadu 

bude provádět těţba materiálu pomocí třídící lopaty ALLU SC. 
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V poslední fázi se odtěţený (předupravený) odpad bude postupně dopravovat do 

vstupního zařízení technologie výroby náhradního/alternativního paliva. Bude se nakládat do 

první násypky mobilní míchačky směsí KMA 200 (obr. 18). Do druhé násypky mobilní 

míchačky směsí KMA 200 se bude nakládat pásovým dopravníkem (obr. 19) nebo kolovým 

nakladačem uhelného hruboprachu. Mobilní míchačka směsí KMA 200 zajistí namíchání 

obou vstupních látek v poţadovaném poměru dle receptury pro výstupní alternativní palivo. 

 

Obr. 18 Mobilní míchačka směsí (archív MsÚ MH, 2009) 

 

Obr. 19 Nakládaní pomocí pásového dopravníku (archív MsÚ MH , 2009) 
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Uhelný hruboprach bude ţelezničními vagóny převezen do prostoru nově vybudované 

vlečky, situované v blízkosti lagun Ostramo (pozemek parc. číslo 736/79 sousedící s areálem 

laguny Ostramo), odkud bude následně přepraven nákladními auty na skládku uhlí umístěnou 

v zařízení pro zpracování kyselých dehtů – NOLO. 

Z mobilní míchačky KMA 200 bude materiál dopravován výloţníkem do mobilního 

třídícího zařízení MOBISCREEN MS 16Z. Zde dojde k další homogenizaci materiálu 

a právě jeho granulaci třídícími síty (obr. 20). Ostatní vytříděný materiál stavebního 

charakteru (beton, cihly atd.) bude zpracován na technologii nepřímé termické desorpce.  

 

Obr. 20 Zařízení s třídícími síty (archív MsÚ MH, 2009) 

 

Nevyhovující odpad pro zpracování na technologii nepřímé termické desorpce bude 

předán oprávněné osobě. Z mobilního třídícího zařízení MOBISCREEN MS 16Z bude palivo 

sypáno do kontejnerů, které budou nákladními automobily převezeny do prostoru (obr. 21) 

nově vybudované vlečky, situované v blízkosti lagun Ostramo (pozemek parc. číslo 736/79 

sousedící s areálem laguny Ostramo).  
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Obr. 21 Realizace mezideponie (archív MsÚ MH, 2009) 

 

Speciálním zařízením budou kontejnery včetně alternativního paliva naloţeny do 

ţelezničních vagónů nebo bude obsah kontejnerů přesypán jiným speciálním zařízením do 

železničních vagónů typu FALLS (obr. 22). Způsob transportu je dán poţadavky koncových 

odběratelů alternativního paliva. Při manipulaci a následné nakládce alternativního paliva na 

ţelezniční vagóny nedojde ke kontaktu paliva s horninovým prostředím. (MŢP, 2009) 

 

Obr. 22 Železniční vagóny typu FALLS (archív MsÚ MH, 2009) 
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4.1. Termická desorpce 

Proces termické desorpce je zaloţen na zahřátí zeminy v rotačním desorberu (rotační 

pec) na teplotu 550 °C, čímţ je celá kontaminace převedena do plynné fáze. Filtrační 

zařízení, keramické filtry, oxidační komora a další technologické prvky, kterými plynná fáze 

kontaminace přechází, zaručí, ţe se do ovzduší nedostávají ţádné škodliviny. Výsledným 

produktem termické desorpce je čistý, dekontaminovaný materiál, který si zachovává původní 

fyzikální a mechanické vlastnosti. 

Termická desorpce a biodegradace patří mezi doporučované technologie pro 

dekontaminaci zemin stejně jako i pro odpady z rafinérie olejů pro energetické vyuţití.  

4.2 Sanace lagun OSTRAMO 

Odstranění staré ekologické zátěţe a její průběh je řešen podle stanoviska Ministerství 

ţivotního prostředí.  

Pro sanační práce byly stanoveny tyto závazné termíny: 

1) provést sanaci lagun R0 – R3 do 31.12.2010, 

2) provést sanaci horninového prostředí pod lagunami a v jejich bezprostředném okolí do 

31.12.2013, 

3) odstranit znečištění NEL v podzemní vodě do 31.12.2014, 

4) provést technickou a biologickou rekultivaci sanovaného prostoru do 31.12. 2015, 

5) provést postsanační monitoring k prokázání sanačních parametrů do 31.12. 2020. 

(Honová, 2008) 

Sanačním zásahem se budou řešit tato základní opatření: 

 odtěţení kontaminovaných materiálů charakteru zemin z výplně lagun a kontaminovaných 

zemin z jejich podloţí a okolí a jejich dekontaminace nepřímou termickou desorpci 

(technologie ITD) doplněnou o technologii biodegradace, 

 odstranění a druhotné vyuţití obsahu lagun přepracováním na náhradní (alternativní) 

palivo (kapalná, kašovitá a plastická část odpadů), 



Lenka Marschalková: Studium nebezpečných vlastností odpadů z lagun Ostramo. 

 

 

 
 

2009 25 

 sanace saturované zóny uvnitř podzemní těsnící stěny bez masivní kontaminace NEL – 

přemýváním horninového prostředí, 

 sanace kontaminovaného okolí lagun R1, R2, R3 a R0 ve vymezeném prostoru 

v naváţkách technologií přemývání roztokem biotenzidu a štěrkového kolektoru 

hydraulickou sanací a technologií biodegradace in situ. 

Sanačním pracím bude předcházet územní řízení a vydání integrovaného a stavebního 

povolení pro sanační technologie. V předstihu byla uvedena do provozu dekontaminační 

stanice podzemních vod v nové hale, jejíţ realizace nepodléhá posouzení v procese EIA 

Sanační zásah se zakládá na: 

 zavápnění tekutého a kašovitého obsahu lagun po segmentech, následné odtěžení, 

úprava uhelným prachem na TPS NOLO 1 a následná doprava po kontrole na 

místa energetického vyuţití u jiných provozovatelů 

 odtěžení kontaminovaného podloží, dekontaminace zemin a zpětné použití pro 

zasyp vytěţených prostorů 

 separace kapalných olejových produktů a následné energetické vyuţití u jiných 

provozovatelů  

 dekontaminace horninového prostředí in – situ uvnitř i na povrchu podzemní stěny 

 čistění kontaminovaných vod 

 technická a biologická rekultivace území 

 monitoring sloţek ţivotního prostředí 

Je zcela zřejmé, ţe sanačním zásahem v dané lokalitě se přechodně zvýší imisní zátěţ 

lokality. Ke zmírnění tohoto účinku je navrţena řada opatření, z nichţ za nejpodstatnější 

můţeme povaţovat řízení sanačních prací podle aktuální klimatické situace a to na základě 

údajů pro tento účel instalované imisní stanice pro měření vybraných znečisťujících látek pro 

kontinuální sledování klimatických poměrů, které budou provozovány nezávislou organizací.  

Skutečný rozsah prací a termín jejich ukončení závisí na technických podmínkách 

asanace, na rozsahu ohroţení zásob podzemních vod a vodárenských objektů a v nemalé míře 

také na ekonomických moţnostech asanace. (Honová, 2008) 
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Monitoring, odtěžení a separace kapalné fáze ropných kalů 

V rámci technologického monitoringu odtěţení a separace kapalné fáze ropných kalů 

bude sledována hmotnost (objem) vyseparované olejové fáze v době předání oprávněné 

osobě. Kvalita olejové fáze bude stanovena po zkušebním provozu podle poţadavků 

koncových zařízení. 

Předúprava tuhé a kašovité fáze ropných kalů 

Technologický monitoring bude sledovat hmotnost aplikovaného vápna 

a zaznamenávat se bude pro kaţdé konkrétní pracovní pole o velikosti cca 8 x 5 m, s plochou 

40 m
2
. 
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5. Charakteristika vytěžených materiálů a jejich vlastnosti. 

Situace na lokalitě lagun Ostramo z hlediska vytěţených materiálů a jejich vlastnosti 

je velice komplikovaná. Pro pochopení celé situace jsou zásadní přehledné řezy lagun na 

obrázcích (obr. 15. a obr. 16), které jsou kromě horninového prostředí v okolí lagun zaměřeny 

na rozdílné skupenství materiálů v lagunách. Kromě skupenství je potřeba rozlišovat samotný 

charakter odpadů, zaloţený především na chemizmu.  

Mezi vytěžené materiály můžeme zařadit tyto jednotlivé složky: 

 Ostatky z rafinace a odpad z destilačního odvodnění – olejovitá kapalina, směs 

kapalných uhlovodíků, nečistot a vody.  

 Kyselé živice – černá viskózní látka s výrazným zápachem SO2, směs ţivicových 

aromatických uhlovodíků, obsahujících zbytky sulfonačních, oxidačních 

a kondenzačních reakcí.  

 Luhové vody a kaly – směs vznikající při neutralizaci kyselého olejového polotovaru 

hydroxidem sodným.  

 Odpadní bělící hlinka – odpad z filtrace horkého kontaktu bělící hlinky 

se základovým olejem, černá kašovitá hmota s obsahem aţ 40% olejových podílů. 

 Kal z úpravy napájecí vody a čistění kotlů – směs uhličitanu a hydroxidu vápenatého 

s příměsí křemičitanu a usazenin z kotlů. 

 Sedimentační kal z chladících věží – směs nerozpustných látek cirkulační vody.  

 Ropné kaly z ČOV – směs upotřebených olejů, mechanických nečistot a uhličitanu 

vápenatého. 

5.1. Rafinérské kaly 

Aktivovaný kal je směs vloček obalených a prostoupených mikroorganizmy v odpadní 

vodě při procesu čištění odpadních vod. Odpadní voda ho můţe při provzdušňování obsahovat 

aţ 15 %. 
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Tyto odpady můžeme roztřídit na: 

A. olejové kaly (cca 44% všech rafinérských kalů) s obsahem uhlovodíků od 1% do 10% 

hm. 

B. neolejové kaly (cca 40% všech rafinérských kalů) s nízkým obsahem uhlovodíků (pod 

1%) nebo vůbec neobsahující uhlovodíky  

C. ostatní kaly s vysokým, kolísajícím obsahem uhlovodíků (víc neţ 10%), které 

nemohou být dále detailněji kategorizovány 

A. Olejové kaly 

Hlavním zdrojem surových olejových kalů jsou zaolejované vody, ze kterých 

rozhodující podíl představují chladící vody, spolu se sráţkovými vodami z kontaminovaných 

ploch, uhlovodíky znečištěná voda z hydraulické ochrany, oplachy z výrobních zařízení 

a skladovacích nádrţí. Tyto odpadní vody obsahují jak uhlovodíky rozpuštěné, tak uhlovodíky 

emulgované a uhlovodíky volné. Do této skupiny patří surové kaly odpadající při 

odvodňovaní a odsolovaní ropy. 

B. Neolejové kaly 

Mezi rafinérské kaly tohoto typu, které neobsahují uhlovodíky, nebo se obsah 

uhlovodíků pohybuje na úrovni niţší neţ 1% hm., patří kaly z biologické čistírny, které musí 

být také před dalším zpracováním zahuštěné (odstředěním, usazováním, filtrací na kalolisech). 

Do této skupiny se řadí i kaly z úpravy chladící a napájecí vody. 

C. Ostatní kaly 

Odpady, které nemůţeme jednoznačně charakterizovat, a u kterých obsah uhlovodíků 

kolísá v širokém rozmezí, se klasifikují především na kaly ze surovinových a produktových 

nádrţí, které se hromadí na dně a periodicky se odstraňují. Jedná se o směs převáţně 

organických látek, hlavně kapalných uhlovodíků, parafínů, vody a látek s rezivění. 

5.2. Oleje 

Technické oleje jsou směsí uhlovodíků získaných z ropy. Pouţívají se především jako 

mazivo, dále jako náplň hydraulických systémů, speciální silikonové oleje se pouţívají jako 

chladivo a hasivo v elektrických transformátorech. 
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Mezi oleje, které můţeme bez regenerace opět pouţít, patří upotřebené minerální oleje 

(pouţité oleje mazací a motorové). Dělí se na oleje motorové, oleje pro průmyslové účely, 

oleje pro transformátory, oleje pro turbíny a jiné.  

Možnosti využití: 

 V řadě zemí se provádí zpětný odběr a regenerace upotřebených minerálních olejů, 

buď pro opětné vyuţití jako mazací prostředek, nebo pro energetické vyuţití. Procesem 

regenerace můţeme z upotřebených mazacích olejů vyrobit základní ropné oleje připravené k 

opětovnému pouţití (návratnost přibliţně 35%). V minulosti upotřebované oleje vykupovaly 

různé firmy (Benzina odesílala k regeneraci oleje do závodu OSTRAMO). Regenerace se 

dělala s vyuţitím staré olejářské technologie, a to ve třech etapách: 

1. Odvodnění a dekarbonizace křemičitanovým způsobem.  

2. Rafinace kyselinou sirovou a následnou neutralizaci a promytí vodou.  

3. Kontaktní derafinace bělící hlinkou. 

Recyklační technologie na zpracování olejů byla prováděná separací příměsí a nečistot 

a následnou rafinací. 

5.3. Ropa 

Ropa (obr. 23) je hnědá aţ nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, 

především alkanů. Vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a ţivočichů. Nachází se ve 

svrchních vrstvách zemské kůry, nejčastěji však v oblasti kontinentálních šelfů. Je základní 

surovinou petrochemického průmyslu. Typická naleziště ropy jsou vázána na geologické 

struktury v prostoru pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách aţ 8 km pod zemským 

povrchem. Ropa při těţbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána. Většinou se vyskytuje 

společně se zemním plynem. 

 

Obr. 23 Vzorek ropy (Wikipedia, 2009) 
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Zpracování ropy v České republice se historicky datuje od konce 19. století. Víc neţ 

100 let všichni zpracovatelé ropy produkovali odpady ve formě kalů, které v minulosti nebylo 

moţné ekonomicky a ekologicky zpracovat, proto musely být tyto kaly ukládány aţ do konce 

70 let 20. století na skládkách.  

Ropné odpady byly většinou skladovány v lagunách, které vznikaly po vytěţení 

cihlářských jílovišť s nepropustným podloţím.  

Laguny jsou potencionálním zdrojem ohroţení podzemních a povrchových vod a 

kontaminují zeminy v širokém okolí skládek. Regenerace upotřebených minerálních olejů 

(tab. 2) představovala a představuje důleţitou součást ochrany ţivotního prostředí. 

Tab. 2 Průměrné hodnoty regenerace půdy při znečištění ropnou látkou (Bydoza.cz) 

Znečištění půdy ropnou látkou (m
2
) 

Počet roků potřebných k regeneraci 

zemědělské využitelnosti půdy 

Doba (rok) Regenerace (%) 

benzín  9 1 100 

petrolej 
1 1 100 

3 – 9 2 – 3 100 

nafta 

1 3 100 

3 3 74 

9 3 57 

topný olej 

1 3 72 

3 3 58 

9 3 48 

motorový olej 1 3 100 
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6. Studium energeticky využitelných materiálů 

6.1. Podmínky pro výrobu alternativního paliva 

Kromě výše popisované situace lagun Ostrama patrné z kapitoly současného stavu a 

nejpřehledněji definované v řezech lagunami na obrázcích (obr. 15 a obr. 16) je jednoznačně 

patrná situace současného stavu z leteckého snímku na obr. 24 a na obr. 25. Na prvně 

zmiňovaném je viditelný stav z roku 2002 a na druhém současný stav, přičemţ je důleţité si 

uvědomit komparaci obou snímků a uvědomit si změny (laguna R2) v daném časovém období 

ovlivněné sanací lagun.  

 

Obr. 24 Letecký snímek lagun Ostrama z roku 2002 (mapy.cz, 2002) 

 

R2 

R3 

R1 

R0 
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Obr. 25 Současný stav lagun Ostrama z leteckého snímku (mapy.cz, 2009) 

Laguny obsahují asi tři sta tisíc tun ropných látek, které se tady hromadily od počátku 

dvacátého století. Nejdříve to byly zbytky z rafinérské výroby petroleje, těžkého topného 

oleje a surových minerálních olejů. Později se tu skladovaly pouţité motorové oleje sváţené 

do Ostravy z celého Československa (viz kapitola 2). Podstatou likvidace lagun je postupná 

těţba olejových látek a jejich vyuţití pro výrobu speciální palivové směsi. Polský odběratel 

dodává palivo do elektráren s fluidním spalováním. Smícháním ropných kalů s vápnem a 

uhlím vznikne palivo.  

Zásadní vliv na likvidaci olejových lagun v Ostravě mělo červencové usnesení vlády 

z roku 2008, kterým se uzavřel spor o klasifikaci materiálu, vzniklého úpravou ropných látek. 

Produktem z lagun není tedy nebezpečný odpad, jak se původně plánovalo, ale palivo. Kdyby 

produkty z lagun byly posuzovány jako nebezpečný odpad, muselo by se s nimi zacházet 

podle mnohem přísnějších podmínek. To původně prosazovalo například ekologické sdruţení 

Arnika a také Ministerstvo ţivotního prostředí. Pro sanaci lagun by to však byla obrovská 

komplikace, která by celý projekt zbrzdila a moţná úplně zastavila. Laguny budou vytěţeny 

do konce roku 2010 a rekultivace území by měla skončit v roce 2015. Za celý projekt zaplatí 

stát čtyři miliardy korun. 

 

R2 

R3 

R1 

R0 
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Co se týče studia energeticky vyuţitelných materiálů, bylo velmi důleţité zjistit 

zmíněné charakteristiky, coţ bylo provedeno spalovacími zkouškami (předcházelo mletí) 

paliva TPS-NOLO1 („Nápravná opatření – laguny Ostramo“ NO-LO). Uvedené zkoušky 

byly realizovány v Dětmarovické elektrárně (obr. 26).  

 

Obr. 26 Dětmarovická elektrárna (archív MsÚ MH, 2009) 

Studované palivo TPS-NOLO1 se skládá ze 45% z  kalů (sludge z lagun Ostramo), 45% 

černého uhlí a 10% vápna, které působí jako neutralizační činidlo. Při hlavní spalovací 

zkoušce byla spalována palivová směs, obsahující 3,6% TPS-NOLO1 a 96,4% černého 

polského uhlí. Vyjdeme-li ze sloţení TPS- NOLO1, pak palivová směs obsahovala pouze cca 

1,6% kalů z lagun Ostramo. V tuně směsi je tedy pouze 16 kg kalů. Celkem bylo pro účely 

mlecí zkoušky se samotným černým polským uhlím dodáno 2 600 tun paliva, pro hlavní 

spalovací zkoušku pak bylo namícháno 8 200 tun polského černého uhlí a 308 tun 

certifikované palivové směsi TPS-NOLO1.  

Spalovací zkoušky byly provedeny na výrobních blocích VB 3 a VB 4, pracujících pro 

společné odsiřovací zařízení tzv. absorbéru číslo 2. V průběhu zkoušky byly výrobní bloky 

provozovány s cca 150 MWe a 100 MWe, přičemţ součástí zkoušek byly i testy minimálního 

a maximálního dosaţitelného výkonu bloku a taktéţ dynamické zkoušky výkonu bloku VB 4. 

Zkouška se samotným polským černým uhlím trvala 24 hodin, zkouška se směsí 3,6% TPS-

NOLO1 a 96,4% černého polského uhlí pak 72 hodin.  
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Hlavním cílem spalovacích zkoušek bylo prokázání úrovně emisí škodlivin (tab. 3). 

Aby bylo moţné výsledky objektivně vyhodnotit a srovnat s provozem na samotné polské 

černé uhlí, bylo stejné emisní měření provedeno při dvou výše uvedených reţimech. 

Tab. 3 Přehled škodlivin při spalování TPS NOLO 1(Bydoza.cz) 

Škodlivina Jednotka 

Spalovna 

nebezpeč. 

odpadu 

(limity) 

Spoluspalování 

odpadů 

v cementářských 

pecích (limity) 

Elektrárna 

Dětmarovice 

(limity) 

Naměřené 

hodnoty při 

spalování 

samostatného 

černého uhlí 

Naměřené 

hodnoty 

spoluspalování 

TPS NOLO 1 

Naměřené 

hodnoty 

spoluspalování 

TPS NOLO 1 

Zkouška č.1 Zkouška č.2 Zkouška č.3 

  
Suchý plyn 

11% O2 

Suchý plyn 

10% O2 

Suchý plyn 

6% O2 

Suchý plyn 

6% O2 

Suchý plyn 

6% O2 

Suchý plyn 

6% O2 

SO2 mg.m-3N 50 50 500 324 197 209 

NO2 mg.m-3N 200-400 500-800 650 239 421 288 

CO mg.m-3N 50 Nestanoveno 100 19 19 17 

TZL mg.m-3N 10 30 50 11,3 10,8 13,1 

HCl mg.m-3N 10 10 Nestanoveno 3,6 7,7 4,2 

HF mg.m-3N 1 1 Nestanoveno 1,8 0,2 0,2 

As mg.m-3N 1 0,5 Nestanoveno 0,006 0,005 0,006 

Cd mg.m-3N 0,1 0,05 Nestanoveno 0,007 0,008 0,009 

Hg mg.m-3N 0,1 0,05 Nestanoveno 0,001 0,006 0,004 

Pb mg.m-3N 1 0,5 Nestanoveno 0,028 0,031 0,034 

TOC mg.m-3N 10 10 Nestanoveno 0,8 1 1 

PCDD/F ngTE.m-3N 0,1 0,1 Nestanoveno 0,016 0,005 0,005 

PCB ng.m-3N Nestanoveno Nestanoveno Nestanoveno 0,002 0,0004 0,0003 

PAU ng.m-3N Nestanoveno Nestanoveno Nestanoveno 1,8 0,1 0,8 

Při obou reţimech byla prováděna jak kontinuální, tak i jednorázová měření plynných 

sloţek spalin a emisí. Z jejich výsledků vyplývá, ţe zařízení výrobních bloků VB 3 a VB 4, 

pracujících do odsiřovacího absorbéru č. 2, plnilo v průběhu všech zkoušek bezpečně veškeré 

emisní limity, stanovené pro EDĚ (Elektrárny Dětmarovice). Mimo emise SO2 a tuhé 

znečišťující látky splňovalo zařízení Elektrárny Dětmarovice v průběhu všech zkoušek emisní 

limity i pro spalování nebezpečných odpadů. Taktéţ u vedlejších produktů nedošlo v průběhu 

spalovacích zkoušek k ţádnému zásadnímu ovlivnění, které by bránilo jejich dalšímu vyuţití 

jako výrobku. 

Spalovací zkouška v EDĚ tak jednoznačně potvrdila, ţe spalováním směsi TPS-

NOLO1 s černým polským uhlím nedochází k výraznějšímu zatěţování ţivotního prostředí, 

neţ je tomu při spalování samotného černého uhlí. Spalovací zkoušky TPS-NOLO1 proběhly 

potom se stejným záměrem jako v EDĚ rovněţ na kotli K 12 v Energetice Třinec. (FEJFAR 

V., 2009) 

Pro výrobu alternativního paliva budou průběţně sledovány tyto parametry: mnoţství 

předupraveného odpadu, mnoţství vyseparovaného odpadu, mnoţství pouţitého uhelného 

hruboprachu, mnoţství vyrobeného paliva a kvalita TPS NOLO 1 (TPS NOLO). 
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Kvalita vyrobeného TPS – NOLO 1 bude monitorována dle podnikové normy 

společnosti GEOSAN GROUP a.s. se sledováním vody, popele, hořlavin, výhřevnosti, síry, 

chloru, fluoru, PCB, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr, As, Hg, Tl, tavitelnosti popela, bodu tání, 

přičemţ parametry paliva se stanovují ze směsného vzorku z 15 šarţí tj. z ucelené dávky cca 

400 t. 

Kvalita TPS NOLO je monitorována dle podnikové normy společnosti BYDOZA CZ, 

s.r.o. 

6.2. Realizace výroby alternativního paliva 

Výroba alternativního paliva je realizována na zpevněné ploše umístěné na laguně R0. 

Jde o plochu, která byla vybudována pro účely realizace zkušební výroby 40 000 tun 

alternativního paliva. Provoz zařízení měl označení, tzn. „Ověření kapacity a technologie 

zařízení pro úpravu ropných kalů na výrobek TPS – NOLO 1“ a byl schválen rozhodnutím 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (Čj.: MSK 93858/2008 ze dne 1. 7.  2008). Na 

uvedené ploše bylo zařízení provozováno dočasně, tj. od nabytí právní moci Integrovaného 

povolení do získání kolaudačního souhlasu na zpevněnou plochu umístěnou mezi lagunami 

R2 a R3. Jak předupravený odpad, tak i vyráběné alternativní palivo, budou shromaţďovány v 

kontejnerech, tzn. nedojde k přímému kontaktu těchto materiálů s horninovým prostředím. 

Předupravený odpad a vyráběné alternativní palivo jsou sypké konzistence. Při rozsypání lze 

materiál sesbírat bez rizika ohroţení vod nebo horninového prostředí. 

Výroba alternativního paliva se také uskuteční na zpevněné ploše umístěné mezi 

lagunami R2 a R3, která je situována v prostoru zabezpečeném podzemní jílocementovou 

těsnící stěnou. Na tuto plochu bude přesunuta výroba alternativního paliva po získání 

kolaudačního souhlasu (MŢP, 2009). 

Vyrobené palivo po jeho naloţení do vagónů je převáţeno přímo ke koncovým 

spotřebitelům, případně dopraveno na mezideponii, kde je přechodně uloţeno a při nakládce 

je namícháno na potřebnou palivovou směs. 
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7. Závěr 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením historického a současného stavu lagun 

Ostramo z hlediska přírodních poměrů, odpadů a technologie jejich zpracování.  

Olejové laguny vznikly jako produkt chemické továrny, která v Ostravě-Mariánských 

Horách působila v podstatě celé 20. století. Byly zde ukládány také odpady z celého bývalého 

Československa. Jednalo se zejména o pouţité motorové oleje.  

V historii samotné sanace je významný majetkový převod tohoto areálu na podnikatele 

Vítězslava Vlčka, který se mimo jiné zavázal k sanaci lagun. Pan Vlček však následně 

zkrachoval. Vzhledem k závaţnosti situace a k velkému ekologickému ohroţení, jej stát 

odkoupil zpátky za symbolickou jednu korunu. Správu státu nad touto lokalitou zajišťuje 

v současné chvíli podnik Diamo. Ten také provedl přípravnou fázi sanace, která stála cca 400 

milionů korun.  

Samotná realizace je na základě výběrového řízení prováděna sdruţením firem „Čistá 

Ostrava“. Technologicky se jedná o postupné vytěţení ropných látek, které budou spalovány 

jako palivo v tepelných elektrárnách.  

V současné době byla ukončena přípravná a zkušební fáze a přechází se do hlavní 

likvidační fáze.  

Materiál, který se zde nachází, byl nejprve ukládán jako zbytky z rafinérské výroby 

petroleje, těţkého topného oleje a surových minerálních olejů, později se tu skladovaly výše 

zmíněné pouţité motorové oleje sváţené z celého Československa. 

Projektově a legislativně je proces sanace lagun Ostrama značně komplikovaný. 

Z tohoto pohledu je nejdůleţitější usnesení vlády, které překategorizovalo produkt sanace 

ropných odpadů z původně navrhovaných nebezpečných odpadů na palivo. Tímto se celý 

proces značně zjednodušil a provedení sanace tak nabylo jasnou a realizovatelnou koncepci.  

Dle časového harmonogramu by mělo být vytěţení lagun realizováno do konce roku 

2010. Rekultivace území by měla skončit v roce 2015. Finanční náklady celé operace, které 

uhradí stát, nemají přesáhnout čtyři miliardy korun.  

Areál lagun Ostramo tvoří čtyři laguny, které se liší rozměrem a charakterem 

namíchání ropných látek. Laguny byly označeny jako R0, R1, R2 a R3. Laguny R0, R2 a R3 
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jsou na povrchu v kapalném stavu, přičemţ laguna R3 je ve svrchní části tvořena tuhým, 

zeminovým materiálem. 

V současné době dochází k jejich postupnému vytěţování a celý proces se nachází na 

konci úvodní fáze. Ze čtyř lagun se těţí první, přičemţ její celková odhadovaná kubatura je 

cca 300 000 tun. V současné chvíli je zpracováno pouze cca 20 000 tun. K sanaci lokality 

Ostramo dochází prostřednictvím speciálního bagru s výsuvným ramenem, který vhání 

k tomu uzpůsobenou trubkou vápennou hmotu do tělesa ropné laguny. Tento proces můţeme 

charakterizovat jako vápennou stabilizaci ropných látek.  

Následná chemická reakce výše zmíněných látek vytvoří shluk tuhých látek, který je 

poté odtěţen a dopraven do míchacího zařízení. V tomto zařízení dochází k míchání 

vytěţeného materiálu s uhlím v potřebném poměru dle charakteru škodlivých látek. Tento 

nově zpracovaný materiál je dopravním pásem a nákladními auty umístěn do medzideponie, 

kde zůstává přibliţně 7 aţ 14 dnů. Potřebnost medzideponie je dána nutností optimalizace 

vsázky, která je následně dopravována do Polské republiky k finálnímu zpracování. 

Ekonomické minimum pro odvoz materiálu je dáno limitem cca 1000 tun. Z tohoto mnoţství 

jsou zároveň prováděny zkušební odběry vzorků, pro kontrolu splnění limitů ochrany ovzduší, 

jako je např. zkouška na síry a PCB. Z kaţdých 100 tun se provádějí odběry pro zkoušku 

výhřevnosti, obsahu popelu, síry atd.  

Celý proces je ukončen v Polské republice po dodání daného materiálu z medzideponii 

prostřednictvím ţelezniční dopravy. Samotná realizace se koná spalováním ve fluidních 

kotlích. 

Z hlediska technologie je moţno celý proces shrnout jako výrobu nového paliva 

smícháním ropných kalů s vápnem a uhlím. 
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