
 
 



 



 



 
 
 
 



Abstrakt 
 
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na stav ŽP v regionu, a na to jaký celkový a 

ekonomický dopad na něho má jedna z největších společnosti Ostravska a to VÍTKOVICE, 

a.s. Nejprve jsem se zaměřila na minulou hospodářskou činnost společnosti a následně SEZ, 

které z této činnosti vznikly. V další kapitole jsem uvedla legislativu ŽP, stav ŽP v regionu, 

popsala jsem výrobní program společnosti a jak působí na ŽP dva největší znečišťovatelé 

skupiny – VHM a VPE. V poslední části jsem se zaměřila na srovnání produkce znečištění, 

vyhodnocení nákladů a poplatků v oblasti působení společnosti na ŽP a na náklady, které jsou 

potřebné k odstranění SEZ. 

 

Klíčová slova: životní prostředí, ovzduší, odpady, vodní hospodářství, stará ekologická zátěž 

 

 

Abstract 

In my thesis I focused on the state of the environment in the region, and on global and 

economic impact on environment due to one of the largest companies of Ostrava - 

VÍTKOVICE, a.s. Firstly I focused on the last economic actual of the company and 

subsequently SEZ by such economic actual arose. In the next chapter, I stated environment 

legislative, the state of environment in the region, I described the production programme of 

the company and how the two largest contaminators groups - VHM and VPE influence the 

environment. In the last part of thesis, I focused on a comparison of pollution production, 

evaluation of costs and fees in the company's activities on the environment and on costs that 

are necessary to remove the SEZ. 
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Úvod 
 

Stav životního prostředí města Ostravy byl v období od počátku devadesátých let 

minulého století provázen řadou pozitivních změn. Nejvýznamnější změny nastaly v důsledku 

přijetí nových zákonů upravujících tuto problematiku. Realizací řady významných opatření 

zejména subjektům ve výrobní sféře došlo postupně k výraznému zlepšení stavu všech složek 

životního prostředí. Další podstatné změny byly vyvolány značnou redukcí zejména těžkého 

průmyslu, jehož negativní vlivy na kvalitu životního prostředí jsou nejzávažnější.  

 

S nástupem nového století je zřejmé, že další pozitivní změny stavu životního 

prostředí jsou již podstatně pomalejší a hlavně v jednotlivých částech odlišnější. Zatímco u 

některých se situace nadále postupně zlepšuje, u jiných již stagnuje, případně se začíná 

zhoršovat. 

 

Já jsem se ve své práci zaměřila na jednu z největších společnosti regionu 

VÍTKOVICE, a.s. a na to jaký dopad tahle společnost má na životní prostředí. Cílem mé 

diplomové práce je srovnání minulé průmyslové činnosti společnosti VÍTKOVICE, a.s. se 

současným výrobním programem, s vyhodnocením stavu životního prostředí v oblasti kvality 

vod, ovzduší, nakládání s odpady včetně postupného odstraňování starých ekologických 

zátěží a srovnání nákladů spojených s ekologií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. Charakteristika minulé hospodářské činnosti společnosti 

    VÍTKOVICE, a.s.  

 

2.1 Prvopočátky společnosti VÍTKOVICE 

 

Vítkovické železárny založil svým pokynem v roce 1828 osvícený olomoucký 

arcibiskup, arcivévoda Rudolf Jan. A vybral si skutečně velmi výhodné místo. VÍTKOVICE 

měly strategickou polohu (viz obrázek 1.1) – jednak se všechny potřebné suroviny pro výrobu 

železa nacházely poblíž, ale také, stály na trase plánované železnice z Vídně do polských 

solných dolů. A právě pro tuto trasu měly VÍTKOVICE dodávat kolejnice ve významném 

množství. Provoz Rudolfovy huti byl zahájen na podzim roku 1830 zapálením první 

pudlovací pece v Rakousku. První vysoká koksová pec v monarchii tu byla zafoukána v roce 

1836. S příchodem nového, většinového vlastníka, vídeňského bankéře začal vznikat unikátní, 

soběstačný komplex a jedno z největších monopolních sdružení v Evropě.  

 
                 Obrázek 1.1: Pohled na VÍTKOVICE v 19. Století [20] 

Jen o třicet let později bylo vytvořeno významné Vítkovické horní a hutní těžířstvo, 

které spoluvlastnili bratři Gutmannové. Do jeho čela byl postaven nadčasový a velmi náročný 

manažer Paul Kupelwieser. S jeho příchodem se datuje rozsáhlý sociální program, 

modernizace a realizace skutečné vize. Do  roku  1906 se datuje sériová produkce další 

významné komodity - ocelových lahví. Na počátku 20. století stály Vítkovické železárny svou 

vysokou úrovní technického vybavení, objemem produkce a nízkými výrobními náklady na 
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čele Evropských železáren. Po válce se  VÍTKOVICE rozhodujícím způsobem své 

strojírenské produkce podílejí na výstavbě jiných železáren. Byla zde vybudována výrobní 

základna jaderné energetiky. Dodávkou století se stala válcovna tlustých plechů pro závod 

Azovstal ve Ždanově. V 70. letech minulého století železárny vyrobily Žďákovský most a 

unikátní televizní vysílač Ještěd. K zajímavým dodávkám jistě patřila také přestavba budovy 

Federálního shromáždění, odbavovací hala letiště Bratislava-Ivanka nebo posluchárna Vysoké 

školy báňské v Ostravě.  

 

VÍTKOVICE a jejich produkce se stala pro  celkový rozvoj národního hospodářství 

zcela mimořádná. Vznikaly zde výrobky pro energetiku (i jadernou), zařízení na výrobu oceli, 

sekundární metalurgie, kontilití, aglomerace, koksovny nebo velkostroje pro povrchovou 

těžbu.  

 

2.2 VÍTKOVICE, akciová společnost 

 

Akciová společnost VÍTKOVICE byla zřízena v únoru 1992. V té době se podílí na 

stavbě žižkovského televizního vysílače, výstavbě fluidního kotle v Tisové, výstavbě 

Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi, realizaci pylonového mostu v Ústí nad Labem 

nebo dodávce kontilití pro Novou huť Ostrava. Zlomovým krokem pak bylo v roce 1998 

ukončení hutní prvovýroby odstavením vysokých pecí, koksovny a aglomerace v Dolní 

oblasti.  

 

V srpnu 2003 byla strojírenská část společnosti VÍTKOVICE privatizována českým 

kapitálem. Po privatizaci nastoupila akciová společnost VÍTKOVICE cestu k získání čelného 

postavení ve výrobě vybraných strojírenských výrobků, k dosažení vyššího stupně finálních 

dodávek a ke zvýšení efektivnosti dodávek i služeb. [22] 

 

VÍTKOVICE uznávají památkovou hodnotu specifikovaných technologických 

zařízení v areálu zastavených vysokých pecí, který je od roku 2002 Národní kulturní 

památkou (dále jen NKP). Průmyslové dědictví je chápáno jako původ současné ekonomické 

prosperity.   

Strategie budoucího rozvoje se proto netýká jen investiční politiky, ale také 

rozvojových aktivit v oblastech kulturního dědictví – NKP v Dolní oblasti - „Důl Hlubina      
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a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren.“ s využitím dotačních titulů ze 

strukturálních fondů a evropských finančních zdrojů, dále v oblasti ochrany životního 

prostředí v souvislosti s odstraňováním starých ekologických zátěží (dále jen SEZ),                

a v neposlední řadě také ve zpřístupnění dosud nevyužitelných lokalit společnosti pro 

volnočasové aktivity občanů Města Ostravy.   

Areál Dolní oblasti má strategickou polohu vůči středu města Ostravy a jeho 

rozvojovým záměrům. Z tohoto pohledu má také mnoho příležitostí pro taková projektová 

řešení, která mohou navýšit hodnotu území a tím i současnou atraktivitu města a regionu.   

Převažující hutní výroba v Dolní oblasti byla ale rovněž zdrojem kontaminace území, 

zejména pak v areálu koksochemie. [23] 

 
2.3 Staré ekologické zátěže  

 

Ekologické zátěže jsou jevy představující změnu složek přírodního subsystému krajiny 

s devastačními účinky, znehodnocující jejich kvalitu a snižující jejich využitelnost. 

Devastační vlivy jsou způsobeny technologickými procesy, produkujícími znečištění 

horninového prostředí (odpadních vod, zemin, stavebních konstrukcí).  Avšak i jiné aktivity    

a činnosti se podílejí na znehodnocování krajinných složek, např. těžba surovin spojená se 

vznikem antropogenního reliéfu – zvláště pak propadání v důsledku poddolování, hluk, 

vibrace, záření aj. [1] 

V roce 1998 byla ve Vítkovicích po 170 letech nepřetržité činnosti ukončena v tzv. 

Dolní oblasti (viz obrázek 2.2) výroba surového železa, koksu a aglomerátu. Část této 

strategické lokality byla spolu s hlubinným uhelným dolem Hlubina Nařízením vlády             

č. 337/2002 Sb. prohlášena za NKP (viz obrázek 2.1). Od zastavení výroby ve vysokých 

pecích v září 1998 byl tento rozlehlý a hutními technologiemi zastavěný areál nepřístupný 

veřejnosti, avšak od roku 2006 byly pro zájemce prováděny fundovanými průvodci prohlídky 

NKP.  

Vzhledem k velikosti a finanční náročnosti NKP je forma dotační podpory jediným 

způsobem, jak využít potenciál NKP a zachovat tuto unikátní památku pro další generace. 

[10] 
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                       Obrázek 2.1: Národní kulturní památka [10] 

 
 Obrázek 2.2: Pohled na Dolní oblast VÍTKOVICE, a.s. [10] 

2.3.1 Obecný postup odstraňování SEZ v České republice  

 

Proces odstraňování SEZ byl až do roku 2005 řízen Fondem národního majetku ČR 

(FNM). Po ukončení jeho činnosti k 31. 12. 2005 byla celá agenda SEZ převedena do 

působnosti Ministerstva financí ČR (MF ČR) v součinnosti s MŽP 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.  
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• Obecný postup odstraňování SEZ lze pak charakterizovat jednotlivými postupnými 

kroky: 

 

1.   Provedení ekologického auditu na náklady žadatele o přidělení finanční garance. 

2. Uzavření ekologické smlouvy žadatele s FNM, resp. – MF ČR o úhradě nákladů 

vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací. 

3. Zpracování analýzy rizika a studie proveditelnosti sanace odbornou hydrogeologickou 

organizací. 

4.  Vydání rozhodnutí ČIŽP o uložení nápravných opatření k odstranění závadného stavu.  

5. Realizace sanačních prací po provedeném výběrovém řízení MF formou zadání veřejné 

zakázky. 

 

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 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 ČR s názvem „Odstranění 

některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“. Cílem výběrového řízení je vybrat 

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

současné garanci kvality provedených prací. Odhadované náklady na odstranění všech SEZ 

v ČR činí cca 115 miliard Kč. Toto výběrové řízení však dosud probíhá.   

 

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 

[19] 
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2.3.2 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 

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 ČR. [10] 

 

2.4 Staré ekologické zátěže Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s. 

 

Dolní oblast VÍTKOVICE, a.s. se nachází 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).     

 

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  

 

Nyní se budu zabývat historií a popisem jednotlivých oblastí: 
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2.4.1 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 odpadu (viz obrázek 2.3), převážně se jednalo o 

strusku z vysokopecní a z ocelárenské výroby. 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. 

Obrázek 2.3: Historie navážení odpadů [20] 

Provoz byl zastaven v roce 1993. 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. 

2.4.2 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 
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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. Je zde také areál provozu Acetylénky LINDE 

Vítkovice, a.s. 

 

2.4.3 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. V čtyřicátých letech došlo 

k rozšíření kolejí a v šedesátých letech probíhala výstavba nové aglomerace.  

 

2.4.4 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.). 

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

zbourána válcovna II. V 80. letech bylo postaveno Dvojhalí se strojírenskou výrobou. Téměř 

celá oblast D (viz obrázek 2.4) byla po dobu posledního století až do současnosti silně 

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

zpracování. 
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           Obrázek 2.4: Bývalá D-500 [10] 

2.4.5 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 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 (viz obrázek 2.5).  

 
                 Obrázek 2.5: Bývalý závod 1 [10] 
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Tato oblast je také unikátní tím, že se zde nacházejí objekty, které byly zapsány na 

seznam kulturních a později Národních kulturních památek. Jedná se o objekty vysokých 

pecí, koksovny, VI. energetické ústředny, plynojemu, vodojemu a pomocných provozů. Na 

seznam byl také zapsán sousedící areál Dolu Hlubina.  

 

2.4.6 Oblast F - koryto řeky Ostravice s levým břehem 

• tato oblast je tvořena korytem řeky Ostravice s příbřežním pásmem – biokoridorem. 

 

2.5 Staré ekologické zátěže Horní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 

Území tzv. Horní oblasti má nepravidelný tvar, složený z několika dílčích částí. 

Členitý půdorys se postupně vymezoval v průběhu dlouhé historie stavebního rozšiřování 

železáren, takže výsledkem tohoto postupného rozrůstání je současný stav, kdy se vzájemně 

prolínají pozemky s průmyslovým využitím s  územím využívaným k individuálnímu nebo 

hromadnému bydlení. Jednotlivé dílčí části průmyslového areálu na sebe až na výjimky 

plošně více či méně navazují a jsou propojeny železničními vlečkami, komunikacemi, 

potrubními a dopravními mosty, přičemž jsou na více místech odděleny městskými 

komunikacemi, místy i městskou zástavbou.  

 

Území lze v rámci města rámcově vymezit těmito hranicemi a orientačními body:  

• Na severu ulicí Železárenskou v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky.  

• Nejzápadněji situovanou částí zájmového území jsou samostatně ležící pozemky 

v městském obvodu Ostrava – jih. 

• Jižní výběžek zájmového území, který tvoří sportovní areál, stadion Vítkovice a hala 

Ledňáček, leží v prostoru severně od křižovatky ulic Rudné a Plzeňské. Převážná část 

zájmového území je však z jihu omezena obytnou zástavbou městského obvodu 

Vítkovice. V městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky tvoří jižní hranici 

zájmového území osa železniční vlečky, která je v tomto místě totožná s hranicí mezi 

městským obvodem Vítkovice a městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky.    

• Na východě sousedí zájmové území s tzv. Dolní oblastí VÍTKOVICE, a.s., od které je 

odděleno Místeckou ulicí.       
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Předmětné areály Horní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. leží v 

Moravskoslezském kraji na území statutárního města Ostravy, na katastrálním území čtyř jeho 

městských obvodů: 

• Mariánské Hory a Hulváky,  

• Moravská Ostrava a Přívoz, 

• Vítkovice, 

• Ostrava – Jih, správní obvod Zábřeh. 

Na tomto území, byl proveden relativně objemný hydrogeologický průzkum, kterým 

byla ověřena lokálně významná kontaminace horninového prostředí (zemin a podzemní vody) 

a stavebních konstrukcí (ty byly zkoumány jako nedílná součást identifikace starých 

ekologických zátěží).  

 

2.5.1 Kontaminace zemin 

 

Zjištěná kontaminace zemin Horní oblasti je ve většině případů vázána na svrchní 

vrstvu navážek, reprezentující nejvyšší člen vrstevního profilu nad mocným souvrstvím hlín. 

Právě takové přírodní poměry mají na převážné části hodnoceného území za následek výrazné 

omezení pohybu kontaminace dále k hladině podzemní vody. Lokální ohniska kontaminace 

tak zůstávají stabilizována poblíž míst zdrojů primární dotace a pro další hodnocení 

představují větší potenciál rizik zdravotních, než ekologických.     

Výraznější dosah znečištění směrem do hloubky přes vrstvu hlín až ke štěrkům terasy 

je omezen jen na dílčí lokality, spojené s podzemními technologiemi. Nikde na území 

společnosti nebyla zjištěna masivní kontaminace štěrků terasy, charakteristická pro některé 

lokality na Dolní oblasti.  

Výjimečná je rovněž plošně rozsáhlejší kontaminace. Jediným případem je poměrně 

výrazná kontaminace v areálu VÁLCOVNY TRUB TŽ, a.s., kde se ovšem z podstatné části 

jedná o historickou kontaminaci původem z provozu koksochemické výroby v 19. století.  

Hlavními kontaminanty v zeminách jsou polyaromatické uhlovodíky, ropné 

uhlovodíky a kovy. Jen výjimečně byly zjištěny ohniska kontaminace chlorovanými alifáty a 

polychlorovanými bifenyly. Co se týče kovů, na lokalitě se vyskytuje poměrně značný počet 

lokálních ohnisek, nebyla však zjištěna celoplošná kontaminace první zeminové vrstvy od 



13 
 

povrchu terénu – navážek – těžkými kovy nad přijatelné riziko. Dvě rozhodující škodliviny 

tohoto rizika - arsen a beryllium – se zde sice vyskytují v řádově stejných koncentracích jako 

na Dolní oblasti, nejsou ale zdrojem celoplošného neakceptovatelného humánního rizika 

z neúmyslné ingesce zemin. Příčinou je mimo jiné současné a plánované funkční využití 

území (těžký a lehký průmysl, mimo sportovně – kulturní areály).  

 

2.5.2 Kontaminace podzemní vody 

 

Distribuce jednotlivých lokálních ohnisek kontaminace zemin se v ploše lokality 

výrazně odlišuje od celkového obrazu znečištění podzemní vody. Tomu na území 

VÍTKOVICE, a.s. dominuje kontaminace chlorovanými uhlovodíky, pro které vrstva krycích 

hlín nepředstavuje bariéru, ale právě snadný migrační prostor směrem k hladině podzemní 

vody. Kontaminace chlorovanými alifatickými uhlovodíky v mírně zvýšených koncentracích 

postihuje téměř celou oblast hlavní terasy, výrazná ohniska jsou, ale až na jednu výjimku 

vázána na území VÍTKOVICE, a.s. především v areálech VHM a EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. Onou výjimkou je výrazná kontaminace, táhnoucí se na sever od areálu EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. přes území městského obvodu Hulváky až k eroznímu svahu 

hlavní terasy podél ul. Novoveské. Vysoké koncentrace zde byly zjištěny i v pramenech 

podzemní vody, dotujících přilehlou soustavu rybníčků, resp. rezervoáry v zahrádkářské 

kolonii.  

Mimo chlorované alifáty byla zjištěna jen plošně omezenější ohniska kontaminace 

polyaromatickými uhlovodíky a nepolárními extrahovatelnými látkami, jejich významnější 

výskyt je ale vázán na protější stranu terasy do areálu VÁLCOVNY TRUB TŽ, a.s., kde 

souvisí s historickou kontaminací nadložních zemin.    

Pro Horní oblast VÍTKOVICE, a.s. dosud není vydáno rozhodnutí ČIŽP o uložení 

nápravných opatření. Rozhodnutí ČIŽP byla vydána pouze pro oblast Kovárna Kunčice a 

Mostárna Lískovec, kde již byla sanace provedena. V oblasti popílkových nádrží 

v současnosti probíhá monitoring podzemních vod. 

Další lokality Horní oblasti budou řešeny v průběhu realizace stávajících projektů. [3] 
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2.5.3 Oblast Kovárna Kunčice  

 

V rámci zpracované Analýzy rizika Horní oblasti VÍTKOVICE, a.s. byla 

prozkoumána oblast v majetku VÍTKOVICE, a.s., nacházející se v areálu společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. v Ostravě – Kunčicích, provoz nákladového střediska NS 340         

- Kovárna Kunčice. Zde již byly provedeny sanační práce (viz obrázek 2.6). Nyní probíhá 

postsanační monitoring podzemních vod, který bude ukončen do 31. 12. 2010. 

 

Předmětem sanačních prací bylo: 

• Provedení sanace zemin nesaturované zóny z důvodů rizika z neúmyslné ingesce 

v sanační ploše SP-1 

• zahájení řízeného monitoringu kvality podzemních vod v oblasti sanační plochy SP-2 

v ukazatelích chlorované uhlovodíky, na základě jehož výsledků bude vyhodnocena 

případná potřeba aktivní sanace.  

• Provedení sanace nezabezpečené skládky nebezpečných odpadů – sanační plocha SP-3 

– odtěžením odpadů s jejich odvozem k definitivnímu způsobu zneškodnění 

s následným provedením terénních úprav. 

 

Na lokalitách SP1 a SP3 bylo celkem odtěženo a odvezeno k biotechnologické dekontaminaci 

celkem 2 100,2 tun kontaminovaných zemin.  

 

Výsledek sanace: 

• Postsanačním monitoringem bylo prokázáno, že sanačními pracemi bylo odstraněno 

nadlimitní znečištění na lokalitách SP1 a SP3. 

• Do 31. 12. 2010 bude probíhat postsanační monitoring podzemních vod. [13] 
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              Obrázek 2.6: Sanace skládky nebezpečných odpadů [13] 

2.5.4 Oblast Mostárna Lískovec 

 

V rámci zpracované Analýzy rizika Horní oblasti VÍTKOVICE, a.s. byla 

prozkoumána také oblast v Lískovci u Frýdku – Místku - Mostárna Lískovec. Zde již také  

byly provedeny sanační práce (viz obrázek 2.7), které byly ukončeny v červnu 2009. 

Následně bude pokračovat po dobu tří let postsanační monitoring podzemních vod. 

Předmětem sanačních prací bylo provedení: 

• sanace nesaturované zóny 

• sanace stavebních konstrukcí 

• monitoring podzemních vod  

• postsanační monitoring podzemních vod 

 

Tabulka 2.1:Tonáže betonů v jednotlivých halách (v tunách) [14] 

 Úpravna I Úpravna II  Soustružna Celkem 

Celkem tonáž betonů 1408 2112 1056 4576 

Kontaminované 352 528 1056 1936 

Podlimitní 1056 1584 0 2640 

Vráceno jako podsyp 764 1152 554 2470 

Zbývá podlimitní    170 
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Tabulka 2.2: Množství materiálů vytěžených ze sanační plochy SP-3 [14] 

Asfaltový povrch: 10 m3 (20t) 

Betony pod asfaltovým povrchem: 30 m3 (66t) 

Zemina: 620 m3 (1240t) 

Dehtová čočka: 5 m3 (9,28t) 

Celkem 665 m3 (1335t) 

 

Výsledek sanace: 

• Celkem bylo odstraněno 1 335 tun nebezpečných odpadů z SP 3 a 1936 tun 

nebezpečných odpadů z kontaminovaných stavebních konstrukcí (podlah). 

• V halách UPRAVNY I, II a SOUSTRUŽNY byly dosaženy sanační limity dle 

Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č. 9/OV/224/03/Bá ze dne 13. 1. 2003. 

• Po dobu 3 let bude probíhat postsanační monitoring podzemních vod. [14] 

 
            Obrázek 2.7: Sanace podlah, znečištěných NEL – Mostárna Lískovec [14] 
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3. Současný stav životního prostředí v regionu a vliv činnosti VÍTKOVICE  

     MACHINERY GROUP na životní prostředí 

 

3.1 Legislativa ochrany životního prostředí 

 

3.1.1 Ochrana ovzduší 

• Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a navazující Nařízení vlády a Vyhlášky MŽP 

• Nařízení vlády č.615/06 Sb. o emisních limitech ostatních stacionárních zdrojů 

• Vyhláška MŽP č.355/02 Sb. pro zdroje emitující těkavé organické látky (VOC) 

• Nařízení vlády č.146/07 Sb. o spalovacích zdrojích 

 

Státní správa v oblasti ochrany ovzduší: 

• MŽP  

• ČIŽP - oblastní inspektorát Ostrava 

• KÚ MSK v Ostravě 

• ÚMOb, např. Vítkovice 

 

3.1.2 Hluk 

• Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

• Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací [7] 

 

3.1.3 Odpady 

• Zákon č.185/2001Sb. o odpadech 

• Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. – Katalog odpadů 

• Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

• Vyhláška MŽP č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrch terénu 

• Vyhláška MŽP č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady [8] 

 

3.1.4 Vodní hospodářství  

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
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• Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

• Prováděcí předpisy – vyhlášky 

 

Provozovatelé vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v rámci městské části 

Ostrava - Vítkovice: 

• Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

• ČEZ, Energetické služby, s.r.o. [9] 

 

3.1.5 Ochrana přírody a krajiny 

• Zákon č.460/2004 Sb. - Úplné znění zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny 

• Vyhláška MŽP č.395/1992 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona č.114/92 Sb. 

• Zákon č.289/1994 Sb. o lesích [7] 

 

3.1.6 Integrovaná prevence 

• Směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění z 9/96; 

• Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)   

– Každé zařízení, specifikované v příloze 1 zákona, muselo mít vydáno 

integrované povolení k 30. 10. 2007  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. 1. 2008 o integrované 

prevenci a omezování znečištění (IPPC)  

Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) (změna 

zákonem č. 25/2008 Sb.) podléhá principům: 

• posuzování průmyslových a zemědělských činností z hlediska ochrany životního 

prostředí jako celku – zabránění přenosu znečištění mezi jednotlivými složkami 

životního prostředí.  

• Preventivní přístup při snižování znečištění  

- minimalizace vzniku odpadů volbou vhodné technologie,  

- zhodnocování odpadů 

- recyklace odpadů. 



19 
 

• Stanovování podmínek provozu zařízení na základě tzv. nejlepších dostupných technik 

(BAT – Best Available Techniques)  

• Pravidelné přezkoumávání vydaných integrovaných povolení a jejich úprava podle 

vývoje techniky a legislativy  

• Informování veřejnosti a její účast na povolovacím procesu 

• Integrace dílčích povolení do jednoho a jeho vydání jedním úřadem – Krajský úřad. 

• Jedno povolení a jedno povolovací místo - pro provozovatele zařízení znamená 

povinnost získat mimo stavební povolení a kolaudační rozhodnutí ještě samostatné 

povolení provozu zařízení 

• Technologie, které spadají pod působnost tohoto zákona: 

– Zinkovny 

– Lakovny 

– Ocelárny 

– Slévárny 

– a další technologie, které jsou uvedeny v příloze tohoto zákona  

 

Integrovaný registr znečišťování - legislativa 

• Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský 

registr úniků a přenosů znečišťujících látek 

• Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a 

integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o 

změně některých zákonů  

– veřejně přístupný informační systém 

• NV 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a 

údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního 

prostředí. [6] 

 

3.1.7 Staré ekologické zátěže 

• Do 31. 12. 2005 řešil FNM ČR 

• Od 1. 1. 2006 řeší MF ČR 

• Orgány státní správy 

– ČIŽP 

– MŽP 
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– orgány místní samosprávy měst a obcí 

• Krajská hygienická stanice [19] 

 

3.1.8 EMS – ISO 14 001 

• Systém environmentálního managementu 

• Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního 

managementu (EMS). Z norem ISO řady 14000 je právě norma ISO 14001 ta, podle 

jejichž požadavků se systém zavádí a certifikuje.  

• Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence 

znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální 

chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků 

týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, 

atd.).  

• Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. 

Organizace sama si pak může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat 

vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí.  

Mezi hlavní přínosy fungujícího EMS, které firma pocítí, patří:  

• Soustavná vnitřní kontrola dodržování legislativních požadavků v oblasti životního 

prostředí, a tím snížení rizika případných sankcí ze strany nadřízených orgánů, 

činných v jednotlivých oblastech ŽP. 

• Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace. 

• Hospodárnější využíváním surovin a energií,  

• Snížení rizika environmentálních nehod a havarijních stavů, za něž podnik nese 

odpovědnost. 

• Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro partnery, investory, peněžní ústavy, 

pojišťovny, veřejnou správu i širokou veřejnost. 

• Snazší získání povolení a licencí. 

• Získání konkurenční výhody. 

• Zavedení systému vedení environmentální  dokumentace a environmentálních 

odpovědností. [18] 
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3.1.9 Legislativa REACH 

• Nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH). 

• Zákon č.356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích. 

• Zákon č.258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

 

REACH vstoupil v platnost 1. června 2007 na základě nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 a týká se látek vyráběných v EU 

nebo do ní dovážených v množství větším než 1 tuna ročně, které musí být během 11 let 

postupně registrovány. Nahradil několik desítek starých právních předpisů, a proto se o něm 

někdy mluví jako o jedné z nejsložitějších směrnic Evropské unie. [15] 

 

3.2 Vodní hospodářství v regionu 

 

Kvalita vod ve vodních tocích na území města se postupně zlepšuje, avšak některé 

úseky toků jsou nadále zařazeny do IV. třídy jakosti. Důvodem jsou zejména hydrologické 

poměry a značná hustota osídlení a průmyslu. Zatímco odpadní vody z průmyslu jsou čištěny, 

přetrvávají dosud relativně značné nedostatky v oblasti čištění odpadních vod od 

obyvatelstva. Přestože je cca 88% obyvatel napojeno na čistírny odpadních vod, zbývá ještě 

realizovat dobudování některých kanalizačních sběračů a napojení části okrajových 

městských obvodů s převažující zástavbou rodinných domů. Předpokladem je realizace 

plošného odkanalizování těchto obvodů. 

 

Dodávka pitné vody na území Statutárního města Ostravy je zajišťována ze zdrojů 

Ostravského oblastního vodovodu a z podzemních zdrojů. Pitná voda dodávaná do ostravské 

vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným 

platným právním předpisem. Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována          

z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického složení. [2] 

 

3.3 Ochrana ovzduší v regionu 

 

Na počátku devadesátých let došlo k dramatickému, později k pozvolnému poklesu 

imisního zatížení území Ostravy, které bylo způsobeno především útlumem průmyslové 
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výroby a zaváděním nových technologii. Zhruba od roku 2000 opět dochází k mírnému 

zvyšování imisní zátěže, zejména polétavým prachem. Kvalita ovzduší na území města je 

dlouhodobě sledována stanicemi imisního monitoringu, které provozují ČHMÚ a Zdravotní 

ústav se sídlem v Ostravě. Zhoršená kvalita ovzduší patří mezi hlavní problémy regionu. 

Důvodů je několik. U velkých zdrojů znečišťování, které jsou z hlediska emisní vydatnosti 

rozhodující a které plní zákonem stanovené emisní limity, již bylo ve většině případů 

dosaženo tzv. technologického stropu. Případná další opatření ke zlepšení stavu již nejsou 

příliš reálná. Očekávaný přínos zavedení nejlepších dostupných technologií by byl v mnoha 

případech ve srovnání s investičními náklady ve výrazném nepoměru. Významný lokální 

dopad, a to zejména v době zimních inverzí, má provoz malých zdrojů znečišťování, 

sloužících k vytápění rodinných domů a bytů. Území města je sice plně plynofikováno, avšak 

vlivem vzrůstajících cen zemního plynu a elektřiny se řada provozovatelů vrací k využívání 

méně kvalitních pevných paliv a bohužel zejména v posledním období i ke spalování 

komunálního odpadu. Tento trend má velmi nepříjemné dopady na kvalitu ovzduší zejména 

v okrajových částech regionu. [16] 

 

3.4 Hluk 

 
 Problematika hluku co se týče regionu Ostravska se nijak zásadně neliší od jiných 

měst a aglomerací. Hlavním zdrojem hluku je prokazatelně doprava, zejména silniční. 

Stacionární zdroje hluku jsou ve srovnání s dopravou podstatně méně významné, nicméně 

zejména na průmyslové podniky jsou ze strany hygienických orgánů kladeny stále se 

zvyšující požadavky na snižování hlukové zátěže obyvatelstva.  

 

3.5 Nakládání s odpady v regionu  

Na úseku odpadového hospodářství došlo v uplynulém období k výraznému zlepšení. 

Produkce průmyslových odpadů je vzhledem k podílu těžkého průmyslu vysoká, avšak má 

trvale klesající tendenci. Co se týče komunálního odpadu, se sice produkce z důvodu 

vzrůstající spotřeby obyvatelstva zvyšuje, avšak nakládání s tímto druhem odpadu je 

věnována trvalá pozornost. Množství tříděného a následně využívaného odpadu má vzrůstající 

trend. 
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Nakládání s odpady je definováno zákonem o odpadech viz kapitola 3.1.3, který řeší 

jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, 

úpravu, využívání a odstraňování. 

 

V Ostravě v posledních letech ročně vzniká cca 3 000 – 3500 tisíc tun odpadů, z nichž 

je cca 223 tisíc tun odpadů nebezpečných, což představuje cca 15% z celkové produkce 

nebezpečných odpadů na území ČR (cca 1450 tisíc tun). 

 

Mezi největší současné producenty odpadů v regionu patří zejména podniky hutního 

průmyslu a oborů souvisejících. Mezi hlavní patří ArcelorMittal Ostrava, a.s., EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s., dále energetika např. Dalkia Česká republika, a.s. z oblasti 

stavebnictví je to např. TCHAS, spol. s.r.o. a také samotné Statutární město Ostrava.  

 

3.6 Staré ekologické zátěže na území města Ostravy 

Staré ekologické zátěže na území města Ostravy mají původ v minulé průmyslové 

činnosti chemických, hutních a strojírenských podniků včetně důlního průmyslu. Jako typické 

staré zátěže lze charakterizovat lokality, na kterých přetrvává znečištění horninového 

prostředí, tj. zemin, podzemních vod a stavebních konstrukcí, způsobené v minulosti úniky 

škodlivin z primárních zdrojů při výrobě, skladování a manipulacích se závadnými látkami.  

Úplná eliminace lokalit starých zátěží by byla velmi nákladným procesem. Proto bývá 

uplatňován princip redukce rizik z jejich existence pouze na definovanou akceptovatelnou 

úroveň, popřípadě zavedení omezení na charakter dalšího funkčního využívání lokalit, vždy 

v závislosti na závažnosti aktuálních či potencionálních rizik pro životní prostředí, zdraví 

obyvatel a ekosystémy. [2] 

Ekologické škody, které se stát zavázal odstranit na začátku 90. let, jsou vážným 

břemenem regionálního rozvoje, ohrožují životní prostředí a hrozí způsobením velmi 

významných ekonomických škod v případě žalob a arbitráží firem, kterým brání v užívání 

jejich majetku. Během 16 let bylo vyčištěno pouze 32 % postižených lokalit a odstraněno 

pouhých 26 % škod měřeno očekávaným objemem prací. [19] 

Starých ekologických zátěží na území města Ostravy je velké množství, zejména po 

ukončení činnosti některých průmyslových podniků a také po ukončení činnosti dolů se jedná 
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o různá odkaliště uhelných kalů a flotačních hlušin, odvaly důlní hlušiny a další. Asi 

největším zájmem města v nedávné minulosti byl areál Karolína o rozloze cca 60ha, kde byla 

masivní kontaminace na lokalitě bývalé koksovny a chemické výroby. V současné době je 

ukončená nákladná sanace, která byla financována z prostředků FNM ČR, a areál je připraven 

k následnému začlenění do organizmu města. V roce 2008 byly započaty stavební práce na 

nové zástavbě sanovaného území. Vzniknou zde byty, obchodní centrum a jiné komerční 

prostory. V budově elektrárny by měla vzniknout např. kavárna, kanceláře, dvojhalí 

energocentrály by mělo sloužit výstavám, koncertům a jiným kulturně-společenským akcím. 

V současné době se začne po skoro dvouleté odmlce opět na Karolíně pracovat. [17] 

Jelikož jsem ve své diplomové práci zaměřená na společnost VÍTKOVICE, a.s., tak se 

blíže věnuji zátěžím, které způsobila společnost, a které jsou popsány v kapitole 2.  

3.7 Ochrana přírody a krajiny  

Krajina v zájmovém území je pod neustálým dlouhotrvajícím antropickým tlakem. 

Krajina se neustále vyvíjí a člověk svou činností tento proces velmi ovlivňuje. Hlavními 

činiteli přetvářející krajinu je průmysl a zemědělství a samozřejmě rozvoj lidské společnosti 

spolu s jejími neustále rostoucími nároky. Pro poznání vývoje změn v krajině nám nejvíce 

napomáhá využívání leteckých a družicových snímků. 

Ochrana přírody a krajiny a kvalita městské zeleně, včetně údržby a obnovy, jsou 

v rámci území města na vysoké úrovni a podstatné problémy se nevyskytují. 

Stav lesů v oblasti regionu odpovídá přírodním a klimatickým podmínkám a jejich 

druhové skladbě. Zejména v posledních letech je výrazně ovlivňován různými nepříznivými 

biotickými a abiotickými faktory (např. výkyvy teploty, vývin chorob a zejména hmyzích 

škůdců). Postupně je prováděna porostní a druhová přestavba lesních kultur s ohledem na 

podmínky konkrétních stanovišť, aby lépe odolávaly působení negativních vlivů. [2] 

3.8 Současný výrobní program společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

VMG je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou se silnou pozicí ve vybraných 

segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje 

okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou       

a know-how založeným na výzkumu a vývoji. Tradiční výroba sériových produktů                  
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a engineeringové obory byly doplněny dvěma novými oblastmi: Green Technology - CNG        

a bioplyn a Informačními  technologiemi. VÍTKOVICE jsou v současnosti  evropským  

lídrem ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl 

na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Jsou jedním z těch, 

kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na 

alternativní  pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Vlastní certifikace od významných 

renomovaných inspekčních společností. 

Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci velkých investičních akcí 

jako jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ, a.s. v Tušimicích a v neposlední řadě 

také v programu výroby komponent pro jadernou energetiku. V této oblasti mají 

VÍTKOVICE, a.s. na co navázat. V minulosti byly významným dodavatelem komponent pro 

jaderné elektrárny. Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve VÍTKOVICÍCH 

slouží v Temelíně, v Dukovanech, ale i v dalších jaderných elektrárnách v zahraničí. 

Z důležitých zakázek posledních let je možno uvést střešní konstrukci pražské O2 

arény, stavbu hangáru u letiště Leoše Janáčka v Mošnově či rekonstrukci historické ocelové 

konstrukce železničního nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Vzhledem k tomu, 

že informační technologie považují VÍTKOVICE, a.s. v současnosti za zcela zásadní, stávají 

se také prostředkem ke komplexním dodávkám sofistikovaných strojírenských výrobků           

a celků na klíč. Vývoj, konstrukce, projektování, řízení a ovládání systémů a technologií 

třetího tisíciletí je jednoznačně postaveno na informačních a komunikačních technologiích.  

Vize rozvoje VMG je založena na čtyřech základních principech:    

1. Využití výrobní základny skupiny a rozvíjení engineeringu. 

2. Rozvoji inovací, spolupráci s vysokými školami a akademickou sférou. Výsledkem 

tohoto procesu jsou nové produkty a obory, které jsou v rámci skupiny rozvíjeny. 

3. Na využití nejmodernějších technologií – informačních technologiích, green 

technologií a nejnověji i nanotechnologií. Další oblastí, které je věnována 

maximální pozornost, je energetika. 

4. Pro VMG je spolupráce s regionem a program Corporate Social Responsibility 

jedním ze čtyř základů fungování skupiny. [21] 
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3.8.1 Působení společnosti v oblasti ochrany životního prostředí 

 

Mezi hlavní znečišťovatele z hlediska ochrany životního prostředí skupiny VMG patří 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. (dále jen VHM) a VÍTKOVICE 

POWER ENGINEERING, a.s. (dále jen VPE) 

Provoz těchto dvou společností skupiny VMG v oblasti ochrany životního prostředí 

podléhá IP a řídí se zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění,  

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů v platném znění (viz 

kapitola 3.1.6.) 

Vydaná integrovaná povolení: 

• Pro společnost VITKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. byla vydána Rozhodnutí 

KÚ MSK - Integrované povolení pro zařízení „Výroba a zpracování oceli“  

• Pro společnost VITKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. byla vydána Rozhodnutí 

KÚ MSK - Integrované povolení pro zařízení „Povrchové úpravy“ a dále pro NS 823 

HARD Jeseník byla vydaná IP Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje            

- Integrované povolení pro zařízení „Lakovna – výroba a nátěry ocelových konstrukcí“ 

 

Cílem společnosti v oblasti ochrany životního prostředí je uplatňovat a udržovat 

takovou úroveň řídících a výkonných činností, která zajistí: 

 

• minimalizaci negativního dopadu provozních činností společnosti na životní prostředí,   

• soustavné udržování souladu provozních činností společnosti s požadavky platných 

právních předpisů v oblasti životního prostředí. 

 

3.9 Charakteristika společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s a její vliv na  

životní prostředí regionu 

VHM je významná strojírenská společnost s vlastní výrobou oceli, která se zaměřuje 

na dodávky zejména v oblasti těžkých ocelových odlitků, opracovaných výkovků, 

zalomených hřídelí a dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, tvářecích zařízení a válcovaných 

obručí pro železniční průmysl. Své úsilí směřuje na zvyšování podílu výroby a dodávek 

strojírenských produktů s vysokou přidanou hodnotou. 
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Skládá se z těchto nákladových středisek (NS):     

• NS 320 Ocelárna 

• NS 330 Slévárna 

• NS 340 Kovárna 

• NS 370 Těžká mechanika 

• NS 371 Montáž [24] 

Společnosti VHM bylo vydáno IP rozhodnutím KÚ MSK, Odboru životního prostředí 

a zemědělství s platností od 19. 5. 2007 -  Rozhodnutí podle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 

Sb., o integrované prevenci na provoz: 

• Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli včetně kontinuálního lití, o kapacitě 

větší než 2,5t/hod. (NS 320 – Ocelárna) 

• Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t denně (NS 330 – Slévárna). 

 

V tomto Rozhodnutí mj. stanovuje Krajský úřad společnosti podmínky provozu 

specifikovaných zařízení – emisní limity (respektive přípustná množství) tuhých 

znečišťujících látek a plynů, limity znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost měření 

znečišťujících látek na jednotlivých zdrojích. Současně jsou stanoveny druhy odpadů, s nimiž 

je společnosti povoleno nakládat.  

Následně KÚ MSK vydal rozhodnutími 4 změny integrovaného povolení. 

 

Za společnost VHM jsou pravidelně zpracovávány podklady pro Integrovaný registr 

znečištění a tyto zasílány na Centrální ohlašovnu MŽP. 

 

3.9.1 Nakládání s odpady 

Při výrobní činnosti společnosti vznikají odpady, se kterými je nakládáno v souladu se 

zákonem o odpadech a prováděcími vyhláškami k němu vydanými (viz kapitola 3.1.3). 

Společnost provozuje zařízení dle §14 odst. 2 výše uvedeného zákona. Jedná se o elektrickou 

obloukovou pec, jejíž hlavní vstupní surovinou je ocelový odpad. Vzhledem k tomu, že jiná 

zařízení na zneškodnění nebo využití odpadů společnost neprovozuje, je zajišťováno 

zneškodnění odpadů předáváním oprávněným osobám dle zákona o odpadech. 
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V roce 2005 vyprodukovala společnost přes 2000 t nebezpečných odpadů. Proto byl 

vypracován „Plán odpadového hospodářství původce odpadů“, který byl KÚ MSK schválen. 

V letošním roce bude tento plán vyhodnocen a po dohodě s KÚ MSK aktualizován. 

 

V roce 2009 vyprodukovala společnost 2 278 tun nebezpečných odpadů a 119 090 tun 

odpadů kategorie „ostatní“ 

 

Nakládání s odpady si společnost zajišťuje vlastními pracovníky ve spolupráci 

s externí poradenskou firmou, která na základě smlouvy o poradenské, konzultační                 

a preventivně kontrolní činnosti metodicky řídí nakládání s odpady ve společnosti                    

a spolupracuje při plnění zákonných povinností původce při nakládání s odpady. 

 

Celkové množství odpadů se ročně pohybuje okolo 121 000 tun odpadů (viz kapitola 4).  

 

3.9.2 Ochrana ovzduší 

 

Ve společnosti jsou výrobní agregáty oceli – elektrické obloukové a pánvové pece. Na 

ně navazují zpracovatelské technologie NS 330 - Slévárna a NS 340 – Kovárna. Z tohoto 

pohledu se VHM kategorizuje jako významný zdroj znečišťování ovzduší, který podléhá 

vydání IP. 

V roce 2009 bylo ve společnosti VHM emitováno cca 5 tun tuhých znečišťujících 

látek, 5 tun SO2, 45 tun NOx a 145 tun CO. Z technologií je emitováno kolem 5 tun těkavých 

organických látek (viz kapitola 4).  

Z hlediska persistentních látek se měřením zjistila přítomnost těžkých kovů kadmium, 

arsen, rtuť, a olovo. Celkový roční výskyt těchto látek je do 100 kg. Není tedy významný, 

vztaženo k celkové výrobě oceli.  

Dle zákona o ochraně ovzduší velký zdroj znečišťování ovzduší podléhá zpřísněným 

požadavkům legislativy na ochranu ovzduší. Provozování velkých zdrojů je popsáno 

v provozních řádech schválených IP, vydaným KÚ MSK. V IP jsou dále obsaženy detailní 

podmínky provozování včetně zpřísněných limitů z hlediska ochrany ovzduší.  
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Hrozba výskytu havarijních stavů je minimální. V posledních deseti letech nebyla 

zaznamenána žádná havárie na úseku ovzduší. Řešení havarijních stavů je popsáno v 

provozních řádech zařízení a dále ve směrnici společnosti Systém prevence a likvidace 

závažných nehod a havárií, platné pro všechny členy skupiny VMG. 

V současné době nejsou registrovány kampaně ekologických aktivistů ve vztahu 

k VHM a není veden žádný právní spor v oblasti ochrany ovzduší. 

 

Na základě vedení souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a 

provedených měření emisí u zdrojů znečišťování ovzduší autorizovanou měřící skupinou 

firmy byly KÚ MSK vyměřeny poplatky za znečišťování ovzduší za rok 2008 a zálohy na rok 

2009 ve výši 340 100,- Kč (viz kapitola 4). Všechna autorizovaná měření emisí potvrzují 

plnění emisních limitů. 

 

Příznivě z hlediska ochrany ovzduší se projeví rekonstrukce ohřívacích pecí nejen 

v kovárně, ale také ve slévárně. Přechod z koksárenského na zemní plyn je doprovázen 

celkovým snížením emisí do ovzduší. 

 

3.9.3 Hluk    

 

Řešení problematiky hluku ve společnosti VHM podléhá IP.  Z hlediska neustále se 

zvyšujících požadavků legislativy a následně orgánů hygienické služby společnost musí  

neustále zlepšovat technická protihluková opatření. Tato povinnost je uložena taktéž IP.  

 

3.9.4 Vodní hospodářství 

 
• Pitná voda 

Pitná voda je používána pro hygienické účely v sociálních zařízeních a pro vlastní spotřebu 

zaměstnanců. 

 

• Technologická a užitková voda 

Zdrojem povrchové vody je řeka Ostravice, případně Opava. Odběr povrchové vody provádí 

společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. vlastními čerpacími stanicemi a po úpravě ji 

dodává přivaděčem provozní vody na jednotlivá odběrná místa.  
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• Odpadní vody 

Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizací z areálu VHM, a.s. do kanalizace pro 

veřejnou potřebu ve správě OVAK, a.s. nebo ČEZ Energetické služby, s.r.o. Nakládání 

s odpadními vodami probíhá v souladu s platnou legislativou - viz kapitola 3.1.4 při dodržení 

podmínek pro vypouštění odpadních vod, stanovených IP KÚ MSK. Stanovené limity jsou 

dodržovány. Produkce nečistot a poplatky za vypouštění odpadních vod (viz kapitola 4). 

 

3.9.5 Zeleň 

 

V rámci realizace investiční výstavby nových technologických celků je nutné 

v některých případech provádět kácení vzrostlé zeleně. V těchto případech pak na základě 

rozhodnutí příslušných orgánů státní správy (MMO OOŽP, Úřady příslušných městských 

obvodů) o povolení kácení je uložena tzv. náhradní výsadba jako kompenzace ekologické 

újmy za skácené dřeviny. Tyto náhradní výsadby pak představují nemalé investiční náklady, 

zahrnující i povinnou následnou péči o vysázené dřeviny po dobu pěti let.  

 

 V současné době probíhá realizace komplexního projektu řešící náhradní výsadbu 

dřevin za pokácené porosty ve společnostech skupiny VMG.  

 

3.9.6 EMS 

 

V roce 2005 byl zahájen proces zavedení systému EMS ve společnosti VHM (viz 

příloha č. 2). Systém EMS byl zaveden a je certifikován ve všech NS společnosti. 

 

 3.9.7 Chemické látky, REACH 

 

Všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s chemickými látkami jsou seznámeni 

s bezpečnostními listy těchto látek, které jsou na jednotlivých pracovištích k dispozici. 

Zaměstnanci společnosti se při nakládání s chemickými látkami řídí platnou ekologickou 

instrukcí „Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky“, která je závazná pro 

všechny zaměstnance společnosti a určuje jednotlivé odpovědnosti vedoucích pracovníků. 
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Vzhledem k dalšímu vývoji, týkajícímu se registrace chemických látek dle Nařízení 

ES (viz kapitola 3.1.9), předpokládá společnost registraci železa a strusky.  

 

3.9.8 Staré ekologické zátěže (SEZ) 

 

Na základě Ekologické smlouvy č. 203/98, uzavřené mezi FNM ČR a VÍTKOVICE, 

a.s., a v souladu s Rozhodnutím ČIŽP o uložení nápravných opatření – sanace lokality          

NS 340 – Kovárna Kunčice, byly v červenci 2008 zahájeny sanační práce firmou Dekonta, 

a.s. Tyto byly ukončeny v květnu 2009. Nadále probíhá ve čtvrtletních intervalech 

postsanační monitoring podzemních vod, který bude ukončen 31. 12. 2010.  Náklady na 

provedené práce činily dosud celkem 4 315 368,- Kč (viz tabulka 4.28) a byly hrazeny 

z finanční garance ze zmíněné Ekologické smlouvy (viz kapitola 2.5.3). [4] 

 

3.9.9 Celkový dopad VHM na ŽP v regionu 

 

Vedení společnost VHM i zaměstnanci této společnosti si jsou plně vědomi vlivu 

provozních činností na životní prostředí. V souladu s vyhlášenou Environmentální politikou 

(viz kapitola 3.1.8) VHM je trvalým cílem společnosti systematicky zajišťovat a zlepšovat 

ochranu životního prostředí. Společnost proto plánovitě inovuje potřebná výrobní                    

a technologická zařízení tak, aby se jejich negativní dopad na životní prostředí neustále 

snižoval.  

 

V roce 2010 společnost předpokládá další navýšení investic do ochrany životního 

prostředí, zejména z důvodu nutnosti plnění podmínek IP. Zvýšení nákladů na životní 

prostředí předpokládá také z důvodu ukončení provozu haldy Hrabůvka, kdy dojde k nutnosti 

předávání odpadů k jejich odstranění oprávněným externím firmám. Další náklady budou 

spojeny s registrací dle legislativy REACH (viz kapitola 3.1.9).  

 

Současně však společnost předpokládá celkové snížení množství emisí do ovzduší       

z důvodu rekonstrukce ohřívacích pecí a přechodem paliva z koksárenského na zemní plyn,    

a tím ke snížení poplatků za produkované emise. 
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Společnost v rámci spolupráce s jednotlivými stupni škol pořádá exkurze pro žáky       

a studenty tak, aby jim byl přiblížen technologický proces jednotlivých výrobních zařízení. 

Tyto exkurze slouží jak pro prezentaci firmy vůči obyvatelům města Ostravy, tak pro 

získávání nových pracovních sil.  

Samozřejmostí se pak stává zvyšující se úroveň péče o vzrostlou zeleň a výsadbu nové 

zeleně jak v areálu společnosti, tak i na území města Ostravy.   

 

3.10 Charakteristika společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. a její vliv  

na životní prostředí regionu 

Společnost se zabývá činností v oblasti kompletní dodávky podkritických kotlů včetně 

jejich montáže, záručního a pozáručního servisu, tlakové a netlakové části pro nadkritické 

kotle, jadernou energetikou, skladovací komplexy a ekoengineering, zařízení pro úpravu 

surovin, činností v oblasti koksovny, těžké a lehké ocelové konstrukce a haly.  

Skládá se z těchto nákladových středisek (NS):     

• NS 822 – Ocelové konstrukce 

• NS 830 – Energetické strojírenství 

• NS 832 – Linka membránových stěn a Ohýbárna trubek 

• NS 823 – HARD Jeseník 

• NS 831 – ENVI [25] 

 

Ochrana ŽP ve společnosti VPE a VPE - NS 823 HARD Jeseník podléhá IP podle 

zákona (viz kapitola 3.1.6) v platném znění. 

Právní a jiné požadavky jsou dány samostatným dokumentem systému EMS a to 

Registrem požadavků právních předpisů a jiných požadavků s pravidelnou aktualizací co       

3 měsíce.  

 

V roce 2009 byla provedena vyhodnocení plnění podmínek stanovených 

integrovanými povoleními pro provoz zařízení a zaslána na  KÚ MSK a KÚ OK ve 

stanovených termínech. 

 



33 
 

Podmínky provozu jednotlivých zařízení, stanovené IP, byly v průběhu roku 2009 

plněny. Z důvodu reorganizace společnosti byla kontrolními orgány KÚ MSK a KHS Ostrava 

provedena kontrola plnění podmínek IP a jeho přezkoumání, následně byla vydána 1. změna 

IP. 

 

Z hlediska kontroly plnění podmínek IP byla KÚ MSK vydána 2. změna 

integrovaného povolení. 

 

KÚ OK vydal pro společnost VPE - NS 823 HARD Jeseník dvě změny integrovaného 

povolení, a to v souvislosti s tzv. ekologizací lakovny, a následně v souvislosti s fúzí 

společnosti VÍTKOVICE HARD, a.s. a společnosti VPE.  

 

3.10.1 Nakládání s odpady 

 

Při výrobní činnosti společnosti vznikají odpady, se kterými je nakládáno podle 

zákona o odpadech, a prováděcími vyhláškami k němu vydanými (viz kapitola 3.1.3). 

Společnost má vypracován „Plán odpadového hospodářství původce odpadů“, který je 

schválen KÚ MSK. 

 

Zneškodňování odpadů ve společnosti bylo prováděno prostřednictvím sedmi 

oprávněných firem. Zákonné hlášení o produkci nakládání s odpady za společnost bylo 

předáno v řádném termínu. 

 

V roce 2009 vyprodukovala společnost 206,04 t nebezpečných odpadů a 2 890,067 t 

odpadů kategorie „ostatní“. Celková produkce odpadů činí cca 3 000 t/rok (viz kapitola 4). 

 

3.10.2 Ochrana ovzduší 

 

Společnost VPE je kategorizována jako významný zdroj znečišťování ovzduší, který 

podléhá vydání IP. Podmínky provozování zdrojů znečišťování ovzduší jsou obsaženy v IP, 

vydaných KÚ MSK a OK.  
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V IP jsou uvedeny současně i další podmínky provozování zdrojů, včetně zpřísněných 

emisních limitů z hlediska ochrany ovzduší, které nabyly platnosti 1. 1. 2010. Z hlediska 

ochrany ovzduší byly během roku 2009 projektově připravovány následující akce: 

• rekonstrukce všech tryskacích strojů, 

• pracoviště protikorozní ochrany ocelových konstrukcí v 5. hale a mezihalí, 

• pracoviště protikorozní ochrany ocelových konstrukcí v prodloužení 6. haly. 

 

V  roce 2008 byla v  souladu s požadavky ČIŽP, OI Olomouc a s požadavky IP, 

realizována investiční akce - ekologizace lakovny v NS 823 HARD Jeseník v hodnotě téměř 

15mil. Kč. 

 

V roce 2009 bylo ze zdrojů VPE emitováno 23 tun tuhých znečišťujících látek a 2 tuny 

CO. Z technologií bylo emitováno 40 tun těkavých organických látek. Poplatky za 

znečišťování ovzduší za rok 2008 a zálohy na rok 2009 byly vyměřeny ve výši 137 600 Kč 

(viz kapitola 4).  

 

Kladný vliv na kvalitu ovzduší měly rekonstrukce pálicích strojů v NS 830. Nové 

pálicí stroje OMNICUT byly vybaveny filtry na zachycování tuhých znečišťujících látek, což 

umožnilo jeden zdroj znečišťování ovzduší zrušit. 

 

V roce 2009 byly společností VPE plněny všechny požadavky, vyplývající 

z legislativy platné v oblasti ochrany ovzduší a IP. Plnění emisních limitů je potvrzeno 

autorizovanými měřeními emisí.  

V roce 2009 nedošlo z hlediska ochrany ovzduší ve společnosti k žádné závažné 

havárii. V roce 2010 se předpokládají další investice do ochrany ovzduší, zejména z důvodu 

nutnosti plnění podmínek IP.  

 
3.10.3 Hluk    
 

Na základě zpracovaných hlukových studií a stanoviska KHS byla do IP zapracována 

technická opatření na snížení úniků hluku do vnějšího chráněného prostředí. Technická 

opatření musí být postupně v souladu s harmonogramem realizována, jinak hrozí od orgánů 
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státní správy sankce. Zprávu o přípravě technických akcí předloží VPE na KHS a 

k pravidelnému ročnímu hodnocení plnění IP. 

 

3.10.4 Ochrana vod a vodní hospodářství 
 

• Pitná voda 

Společnost je zásobována pitnou vodou z odběrných míst vodovodů pitné vody pro veřejnou 

potřebu. Pitná voda je používána pro hygienické účely v sociálních zařízeních a pro vlastní 

spotřebu zaměstnanců. 

 

• Technologická a užitková voda 

Zdrojem povrchové vody je řeka Ostravice, případně Opava. Odběr povrchové vody provádí 

společnost ČEZ Energetické služby, s. r. o. vlastními čerpacími stanicemi a po úpravě ji 

dodává přivaděčem provozní vody na odběrná místa 

 

• Odpadní vody 

Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizací z areálu VPE do kanalizace pro veřejnou 

potřebu ve správě OVAK, a.s. nebo ČEZ Energetické služby, s.r.o. Nakládání s odpadními 

vodami probíhá v souladu se zákony (viz kapitola 3.1.4) v platném znění při dodržení 

podmínek pro vypouštění odpadních vod, stanovených vodoprávním úřadem.  

 

V rámci přezkumu IP byl  KÚ MSK požádán o navýšení limitů znečištění 

vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě OVAK, a.s. na 

ulici Výstavní.  KÚ MSK žádosti vyhověl a vydal změnu IP. Produkce nečistot a poplatky za 

vypouštění odpadních vod (viz kapitola 4). 

 

3.10.5 Zeleň 

V rámci realizace investiční výstavby nových technologických celků je nutné 

v některých případech provádět kácení vzrostlé zeleně. V těchto případech pak na základě 

rozhodnutí příslušných orgánů státní správy (MMO OOŽP, Úřady příslušných městských 

obvodů) o povolení kácení je uložena tzv. náhradní výsadba jako kompenzace ekologické 

újmy za skácené dřeviny. Tyto náhradní výsadby pak představují nemalé investiční náklady, 

zahrnující i povinnou následnou péči o vysázené dřeviny po dobu pěti let.  
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 V současné době probíhá realizace komplexního projektu řešící náhradní výsadbu 

dřevin za pokácené porosty ve společnostech skupiny VMG.  

 

3.10.6 EMS 

 

V roce 2006 byl zahájen proces zavedení systému EMS ve společnosti VPE a HARD 

(viz příloha č. 3 a č. 4). Systém EMS byl zaveden a je certifikován ve všech NS 

společnosti. 

 

3.10.7 Chemické látky, REACH 

 

Ve společnosti je postupováno v intencích zákona č.356/2003 v platném znění (viz 

kapitola 3.1.9). Všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s chemickými látkami, jsou 

seznámeni s bezpečnostními listy těchto látek, které jsou na jednotlivých pracovištích 

k dispozici. Zaměstnanci společnosti se při nakládání s chemickými látkami řídí platnou 

ekologickou instrukcí „Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky“, která je 

závazná pro všechny zaměstnance společnosti a určuje jednotlivé odpovědnosti vedoucích 

pracovníků. 

 

Ve společnosti je v rámci NS 831 – ENVI nakládáno s  vysoce toxickým 

dvojchromanem draselným. Nakládání s touto látkou pak podléhá zpřísněnému režimu včetně 

speciálního školení pro pracovníky, kteří s ním zacházejí. 

 

Na společnost se nevztahuje dle nařízení ES 1907/2006, REACH povinnost registrovat 

chemické látky. 

 

3.10.8 Staré ekologické zátěže (SEZ) 

 

NS 823 je provozovatelem bývalé skládky nebezpečných odpadů v Supíkovicích 

(okres Jeseník). Tato skládka již byla sanována na náklady FNM a v uplynulých pěti letech 

zde probíhal postsanační monitoring podzemních vod. Tento již byl v roce 2009 ukončen na 

základě souhlasného stanoviska KÚ OK, se závěrem, že sanačními pracemi bylo dosaženo  

cíle vytýčeného v rozhodnutí ČIŽP, rizikový únik kontaminantů ze skládky ustal a provedená 

technická a sanační opatření jsou účinná. [5] 
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3.10.9 Celkový dopad VPE na ŽP v regionu 

 

Vedení společnosti i její zaměstnanci si jsou plně vědomi vlivu provozních činností na 

životní prostředí. V souladu s vyhlášenou Environmentální politikou (viz kapitola 3.1.8) VPE 

je trvalým cílem společnosti systematicky zajišťovat a zlepšovat ochranu životního prostředí. 

V souladu s podnikatelskými záměry bude vedení společnosti plánovitě inovovat potřebná 

výrobní a technologická zařízení, aby se jejich negativní dopad na životní prostředí neustále 

snižoval.  

 

V roce 2010 společnost předpokládá skokové navýšení investic do ochrany životního 

prostředí, zejména z důvodu nutnosti plnění podmínek IP, a to zejména v realizaci 

investičních opatření pro snížení hlukové zátěže a množství emisí do ovzduší.  
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4. Ekonomický dopad ekologizace společnosti, náklady spojené se sanací 
SEZ a celkový dopad působení společnosti na ŽP v regionu 

 
4.1. Znečištění produkované skupinou VMG v letech 2005 – 2009 
 
4.1.1 Odpady      
 
      Tabulka 4.1: Produkce a náklady na zneškodnění odpadů za skupinu VMG [12] 

Rok Produkce 

(t) 

Náklady za zneškodnění 

(Kč/rok) 

Produkce celkem 

(t) 

Náklady celkem 

(Kč) 

 N - odpady O - odpady N - odpady O - odpady   

2005 
2 727 104 920 3 612 177 7 622 159 107 647 11 234 336 

2006 
3 277 288 798 4 290 840 18 695 748 292 075 22 986 588 

2007 
7 923 150 851 12 696 306 6 194 146 158 774 18 890 452 

2008 
6 034 135 298 9 527 020 9 571 279 141 332 19 098 299 

2009 
2 683 139 282 4 944 372 7 249 606 141 965 12 193 978 

 

 

             Obrázek 4.1: Graf nákladů na zneškodnění odpadů VMG 

4.1.2 Ovzduší 
 

 Tabulka 4.2: Emise produkované do ovzduší (v tunách) – VMG [12] 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 
Tuhé znečišťující látky 7,3 19,8 42,5 31,2 28 

SO2 19,7 18,9 23 8,4 6 
NOx 77,65 101,17 200,33 182,41 160,6 
CO 169,15 200,67 200,44 204,14 180,6 

Zinek 0,95 0,17 2,63 0,35 0,3 
Chloridy 1,07 3,51 4,07 4,4 4 
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                        Obrázek 4.2: Graf emise produkované do ovzduší VMG  

Tabulka 4.3: Poplatky za ovzduší - VMG za období 2005 – 2009 [12] 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 
tis. Kč 382,2 268,5 346,8 444,1 487,3 

 
4.1.3 Odpadní vody 
 
Tabulka 4.4: Vypouštění odpadních vod do toku ve VMG za období 2005 – 2009 [12] 

Množství 
odpadních vod 
vypouštěných 

do toku 
[m3/rok] 

2005 2006 2007 2008 2009 

 
247 605 

 
243 908 

 
248 700 

 
259 957 

 
266 027 

 

 
                    Obrázek 4.3: Graf množství odpadních vod vypouštěných do toku – VMG 
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Tabulka 4.5: Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace OVAK, a.s. za skupinu VMG [12] 

Rok Celkem [m3] 
2005 766 742 
2006 699 518 
2007 650 190 
2008 645 331 
2009 612 027 

 

 
                   Obrázek 4.4: Graf množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace – VMG 

 
Tabulka 4.6: Poplatky za vypouštění odpadních vod do toku – VMG [12] 

 
 

Poplatky za vypouštění odpadních vod do toku [Kč] 

2005 2006 2007 2008 2009 

 
287 266 

 
307 594 

 

 
256 838 

 
261 081 

 
296 943 

 
4.2 Znečištění produkované společnosti VHM 
 
4.2.1 Odpady 
         
        Tabulka 4.7: Produkce a náklady na zneškodnění odpadů VHM [11] 

Rok Produkce 

(t) 

Náklady za zneškodnění 

(Kč/rok) 

Produkce celkem 

(t) 

Náklady celkem 

(Kč) 

 N - odpady O - odpady N - odpady O - odpady   

2005 
2 321 62 568 2 714 265 6 218 694 64 889 8 932 959 

2006 
2 807 110 462 3 215 404 3 947 933 113 269 7 163 337 

2007 
6 483 128 669 11 385 423 4 734 381 135 152 16 119 804 

2008 
5 572 112 910 8 367 592 6 368 850 118 482 14 736 442 

2009 
2 278 119 090 3 891 567 4 688 436 121 368 8 580 003 
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                Obrázek 4.5: Graf nákladů na zneškodnění odpadů VHM 
 
4.2.2 Ovzduší 

 
                       Tabulka 4.8: Emise do ovzduší – VHM (tuna/rok) [11] 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 
Tuhé znečišťující látky (TZL)  5,9 18,1 30 12 8 

SO2 19,7 18,9 232 8,4 6 
NOx 77,4 100,9 200 181,5 160 
CO 168,9 200,3 200 203,2 180 

 

 
                    Obrázek 4.6: Graf emise vypouštěné do ovzduší VHM 

Tabulka 4.9: Poplatky – ovzduší VHM [11] 

Poplatky 2005 2006 2007 2008 2009 
Tis. Kč 318,7 201,4 276,1 388,9 349,7 
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4.2.3 Odpadní vody 
 
Tabulka 4.10: Vypouštění odpadních vod do kanalizace OVAK, a.s. – VHM [11] 

Ukazatel  [kg/rok] 2005 2006 2007 2008 2009 

Nepolární extrahovatelné látky 
(NEL) 

1 581 712 379 412 312 

EL 2 931 2 755 1 492 1 339 978 
Kyanidy celkové 4,5 2,9 2,1 5,2 0,7 

Chloridy 17 831 16 659 8 583 9 165 7 121 
Sírany 28 244 19 839 13 509 17 156 12 398 

Dichroman draselný (CHSKCr ) 35 826 41 529 23 142 23 629 16 006 
Biochemická spotřeba kyslíku 

(BSK5) 
10 763 15 392 7 956 9 245 5 593 

Dusík anorganický (N-NH4+) 2 899 4 144 1 634 2 483 1 348 
Dusík celkový 5 980 7 889 4 900 3 131 3 249 

Nerozpuštěné látky 13 925 12 651 9 291 13 330 6 531 
Rozpuštěné látky sušené (RL 105°C) 143 288 110 255 68 981 78 776 60 995 

Tenzidy aniontové 184 219 142 225 132 
Chrom šestimocný 0,7 3,2 0,1 0 0 

Arsen 0,7 0 0 0 0 
Kadmium 0 0 0 0 0 

Chrom 0 1,1 1,4 1,9 1,5 
Měď 3,3 6,6 4,2 5,1 1,1 
Nikl 0 1,3 0,8 2,3 0,03 

Fosfor 359 719 509 248 296 
Olovo 0 4 5,1 1,9 3,7 
Zinek 33 17 55 25 21 
Rtuť 0 0 0 0 0,05 

 
4.3 Znečištění produkované společnosti VPE 
 
4.3.1 Odpady 
 

         Tabulka 4.11: Produkce a náklady na zneškodnění odpadů VPE [11] 

Rok Produkce 

(t) 

Náklady za zneškodnění 

(Kč/rok) 

Produkce celkem 

(t) 

Náklady celkem 

(Kč) 

 N - odpady O - odpady N - odpady O - odpady   

2005 
145 167 368 165 45 292 312 413 457 

2006 
143 372 364 773 62 459 515 427 232 

2007 
151 122 402 760 63 938 273 466 698 

2008 282 3 467 798 267 593 696 3 749 1 391 963 
2009 

289 4 216 822 103 891 627 4 505 1 713 730 
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                Obrázek 4.7: Graf nákladů na zneškodnění odpadů VPE 
 
4.3.2 Ovzduší  

 
                Tabulka 4.12: Emise do ovzduší - VPE (bez HARD Jeseník) (tuna/rok) [11] 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 
Tuhé znečišťující látky (TZL)  1,4 1,7 12,5 19,2 20 

SO2 0 0 0 0 0 
NOx 0,25 0,27 0,33 0,91 0,6 
CO 0,25 0,37 0,44 0,94 0,6 

Zinek (Zn) 0,95 0,17 2,63 0,35 0,3 
Chloridy (Cl) 1,07 3,51 4,07 4,4 4 

 

 
                        Obrázek 4.8 Graf emise do ovzduší - VPE 

Tabulka 4.13: Poplatky – ovzduší VPE + HARD Jeseník [11] 

Poplatky 2005 2006 2007 2008 2009 
Tis. Kč 9,5 67,1 70,7 55,2 137,6 
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4.3.3 Odpadní vody 
                           
Tabulka 4.14: Vypouštění odpadních vod do kanalizace OVAK, a.s. – VPE [11] 

Ukazatel [kg/rok] 2005 2006 2007 2008 2009 
Nepolární extrahovatelné látky (NEL) 72 51 315 224 261 

EL 630 380 1 244 1 519 1 416 
Kyanidy celkové 0,1 0,3 0,7 0,1 0,3 

Chloridy  4 416 5 444 5 108 4 503 7 024 
Sírany 8 592 7 312 7 873 7 628 10 309 

Dichroman draselný (CHSKCr ) 10 928 9 672 15 288 19 306 18 626 
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) 4 776 3 284 5 204 8 992 8 775 

Dusík anorganický (N-NH4+) 1 584 1 376 1 204 1 229 1 293 
Dusík celkový 3 480 2 753 1 600 2 984 2 916 

Nerozpuštěné Látky 2 256 2 656 5 227 6 387 7 587 
Rozpuštěné látky sušené (RL 105°C) 39 360 35 600 33 467 31 600 37 333 

Tenzidy aniontové 107 82 137 155 187 
Chrom šestimocný 0 0 0 0 0 

Arsen 0 0 0 0 0 
Kadmium 0 0 0 0 0 

Chrom 0 0 0,2 0 0,3 
Měď 0,3 0,4 0,6 1,6 0,9 
Nikl  0 0 0 0 0 

Fosfor 280 205 136 243 283 
Olovo 0 0 0 0 1,1 
Zinek 3,3 2,6 9,1 15,3 5,2 
Rtuť 0 0 0 0 0 
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4.4 Srovnání nákladů a výdajů VHM a VPE za rok 2009 
 
4.4.1 Náklady a výdaje společnosti VHM 
 
Tabulka 4.15: Neinvestiční náklady, poplatky a odvody v oblasti ochrany ŽP (v tis. Kč) – VHM [4] 

 
 
  
 
   Tabulka 4.16: Výdaje a zdroje financování DHM (včetně pozemků) na ochranu ŽP (v tis. Kč) – VHM [4] 
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            Tabulka 4.17: Výdaje na pořízení DHM (včetně pozemků) na OŽP podle území – VHM [4] 
  

 
Čís. řád. 

 
 

Výdaje v tis. Kč 

  
a 

 
1 

 
Hl. město Praha 

 
01 

 

 
Středočeský kraj 

 
02 

 

 
Jihočeský kraj 

 
03 

 

 
Plzeňský kraj 

 
04 

 

 
Karlovarský kraj 

 
05 

 

 
Ústecký kraj 

 
06 

 

 
Liberecký kraj 

 
07 

 

 
Královéhradecký kraj 

 
08 

 

 
Pardubický kraj 

 
09 

 

 
Vysočina 

 
10 

 

 
Jihomoravský kraj 

 
11 

 

 
Olomoucký kraj 

 
12 

 

 
Zlínský kraj 

 
13 

 

 
Moravskoslezský kraj 

 
14 

 
101800 

 
Výdaje na pořízení DHM na OŽP celkem (ř. 01 až 14) 

 
15 

 
101800 

 
Kontrolní součet (ř. 01 až 15) 

 
99 

 
203600 

 

4.4.2 Náklady a výdaje společnosti VPE 
 
  Tabulka 4.18: Neinvestiční náklady, poplatky a odvody v oblasti ochrany ŽP (v tis. Kč) – VPE [5] 
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  Tabulka 4.19: Výdaje a zdroje financování DHM (včetně pozemků) na ochranu ŽP (v tis. Kč) – VPE [5] 

 
           
            Tabulka 4.20: Výdaje na pořízení DHM (včetně pozemků) na OŽP podle území – VPE [5] 

  
Čís. řád. 

 
 

Výdaje v tis. Kč 

  
a 

 
1 

 
Hl. město Praha 

 
01 

 

 
Středočeský kraj 

 
02 

 

 
Jihočeský kraj 

 
03 

 

 
Plzeňský kraj 

 
04 

 

 
Karlovarský kraj 

 
05 

 

 
Ústecký kraj 

 
06 

 

 
Liberecký kraj 

 
07 

 

 
Královéhradecký kraj 

 
08 

 

 
Pardubický kraj 

 
09 

 

 
Vysočina 

 
10 

 

 
Jihomoravský kraj 

 
11 

 

 
Olomoucký kraj 

 
12 

 

 
Zlínský kraj 

 
13 

 

 
Moravskoslezský kraj 

 
14 

 
36500 

 
Výdaje na pořízení DHM na OŽP celkem (ř. 01 až 14) 

 
15 

 
36500 

 
Kontrolní součet (ř. 01 až 15) 

 
99 

 
73000 
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4.5 Náklady na odstranění SEZ 
 
Tabulka 4.21: Náklady vynaložené na odstranění SEZ [10] 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5.1 Dolní oblast, VÍTKOVICE, a.s. 
 
Tabulka 4.22: Náklady na odstranění SEZ Halda Hrabůvka [10] 

Halda Hrabůvka 
Proveden doprůzkum, zpracován projekt sanace společnosti UNIGEO, a.s 
Sanační práce: sanace jímky ropných látek 
                         rekultivace jímky kovonosných odpadů 
                         rekultivační překryt plochy cca 41 ha 
Náklady na sanaci dle RP: 91 161 071 Kč 
Doba trvání sanačních prací: 10 měsíců 
Ukončení rekultivace dle Rozhodnutí Magistrátu Města Ostravy: 31. 12. 2010 

 
Tabulka 4.23: Náklady na odstranění SEZ Štěrková kolej [10] 

Štěrková kolej 
Proveden doprůzkum, zpracován projekt sanace společnosti EarthTech CZ, s.r.o. 
Sanační práce: sanace zemin nesaturované zóny 
                         rekultivační překryt plochy cca 23 ha 
Náklady na sanaci dle RP: 61 302 625 Kč 
Doba trvání sanačních prací: 12 měsíců 
Ukončení sanace dle Rozhodnutí ČIŽP: 31. 12. 2010 

 
Tabulka 4.24: Náklady na odstranění SEZ Aglomerace [10] 

Aglomerace – rozloha 64 ha 
Proveden doprůzkum, zpracován projekt sanace společnosti TALPA – RPF, s.r.o. 
Sanační práce: plošná demolice 43 objektů 
                        sanace zemin nesaturované zóny 
                        rekultivační překryt plochy cca 4,9 ha  
Náklady na sanaci dle RP: 751 386 287 Kč 
Doba trvání sanačních prací: 18 měsíců 
Ukončení sanace dle Rozhodnutí ČIŽP: 31. 12. 2010 

 
 
 
 
 
 

Původní výše garance (tis. Kč) 5 255 401 
Z toho 
  Dolní oblast 
  Horní oblast 
  Delimitováno na EVRAZ VÍTKOVICE - STEEL, a.s.  
  Horní oblast po delimitaci 

 
4 025 031 
1 230 370  
   323 381 
   906 989  

Celková výše garance VÍTKOVICE, a.s. 4 932 020  
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Tabulka 4.25: Náklady na odstranění SEZ D500 [10] 

Bývalá D500 
Proveden doprůzkum, zpracován projekt sanace společnosti TALPA – RPF, s.r.o. 
Sanační práce: demolice 4 stavebních objektů 
                        sanace podlah 
                        sanace zemin nesaturované zóny 
                        rekultivační překryt plochy  
Náklady na sanaci dle RP: 291 749 018 Kč 
Doba trvání sanačních prací: 6 měsíců 
Ukončení sanace dle Rozhodnutí ČIŽP: 31. 12. 2010 - 2012 
 
Tabulka 4.26: Náklady na odstranění SEZ koksochemie [10] 

Koksochemie a Národní kulturní památka 
Proveden doprůzkum, zpracován projekt sanace Sdružení Vítkovice 
Sanační práce: demolice stavebních objektů 
                        sanace podlah 
                        sanace zemin nesaturované i saturované zóny 
                        sanace podzemních vod 
                        rekultivační překryt plochy  
Náklady na sanaci dle RP: 2 757 831 617 Kč 
Doba trvání sanačních prací: 5 let 
Ukončení sanace dle Rozhodnutí ČIŽP: 31. 12. 2010 - 2012 
 
4.4.2 Horní oblast VÍTKOVICE, a.s. 
 
Tabulka 4.27: Náklady na odstranění SEZ Mostárna Lískovec [10] 

Mostárna Lískovec 
Sanační práce zahájeny v listopadu 2008, provedla společnost TALPA – RPF, s.r.o. 
Sanační práce: sanace podlah 
                        sanace zemin nesaturované zóny odtěžením 
Náklady na sanaci dle projektu: 21 831 340 Kč 
Skutečné náklady po VŘ MF:  11 408 953 Kč 
Doba trvání sanačních prací: 13 týdnů 
Délka trvání postsanačního monitoringu: 3 roky 

 
Tabulka 4.28: Náklady na odstranění SEZ Kovárna Kunčice [10] 

Kovárna Kun čice 
Sanační práce zahájeny v červenci 2008, provedla společnost DEKONTA, a.s. 
Sanační práce: sanace skládky nebezpečných odpadů 
                        sanace zemin nesaturované zóny odtěžením 
                        monitoring podzemních vod 
Náklady na sanaci dle projektu: 19 566 40 Kč 
Skutečné náklady po VŘ MF:     5 431 321 Kč 
Doba trvání sanačních prací: 12 měsíců 
Termín ukončení sanace dle R ČIŽP 31. 12. 2010 (již byla ukončena) 
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Tabulka 4.29 Náklady na odstranění SEZ Válcovna trub TŽ 

Válcovna trub TŽ, a.s. 
Proveden doprůzkum, zpracován projekt sanace společnosti G-Consult, s.r.o. 
Sanační práce: sanace zemin nesaturované zóny  
                         monitoring podzemních vod 
Náklady na sanaci dle RP: 23 361 169 K 
Doba trvání sanačních prací: 4 roky 
Termín ukončení sanace dle R ČIŽP 31. 12. 2010 

 
Akce probíhá v gesci VÍTKOVICE, a.s. jako původce znečištění lokality, tj. v rámci finanční 
garance Ekologické smlouvy č. 203/98  
 
Tabulka 4.30 Náklady na odstranění SEZ Pískové doly 

Pískové doly – Ostrava - Zábřeh 
Na základě rozhodnutí vedení společnosti byla v roce 2008 zpracována analýza rizika 
společností AQD – envitest, spol. s.r.o. 
Zjištěno znečištění – skládka odpadů 
Náklady na sanaci: 14 235 958 Kč 
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Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo srovnání minulé průmyslové činnosti společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. se současným výrobním programem, s vyhodnocením stavu životního 

prostředí v oblasti kvality vod, ovzduší, nakládání s odpady včetně postupného odstraňování 

starých ekologických zátěží a srovnání nákladů spojených s ekologií. 

 

Životní prostředí je v současné době velmi aktuální téma, a každá společnost, která 

chce ekonomicky prosperovat, by měla brát ohled na ŽP a obyvatelstvo ve svém okolí. 

Zavádět postupně technické prostředky, environmentální politiku a dodržovat právní předpisy 

v oblasti ŽP, aby byl negativní dopad co nejmenší.  

 

Společnost VÍTKOVICE, a.s. patří mezi jednu z největších společností v regionu 

Ostravska a proto má taky nemalý dopad na ŽP v regionu. Jelikož skupina VMG má pod 

sebou zhruba 30 společností, zaměřila jsem se na dvě hlavní, které mají největší dopad na ŽP 

a to je VPE a VHM. 

 

Na základě srovnání a vyhodnocení nákladů, které jsem provedla, jsem zjistila, že tyto 

dvě společnosti se rok od roku snaží zlepšovat ochranu ŽP, uplatňovat a udržovat takovou 

úroveň řídících a výkonných činností, která zajistí minimalizaci negativního dopadu 

provozních činností společnosti na ŽP a současně soustavné udržování souladu provozních 

činností společnosti s požadavky platných právních předpisů a IP v oblasti životního 

prostředí.  

 

V roce 2005 zahájily tyto 2 společnosti zavádění systému environmentálního 

managementu a dnes jsou držiteli certifikátu dle ISO 14 001. Záměrem této normy je 

soustavné zlepšování chování společnosti ve vztahu k životnímu prostředí, ale také prevence 

znečišťování, což je neméně důležité. Ze strany certifikačních orgánů pak je chování 

společnosti a oprávněnost držení certifikátu pravidelně jednou ročně kontrolováno.  

 

Společnosti dodržují právní předpisy a podmínky IP, kterým podléhají. Dodržování 

podmínek IP je pravidelně kontrolováno místně příslušnými Krajskými úřady.  
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Určitě důležitou činnost VMG v současnosti v oblasti působení na ŽP je odstraňování 

SEZ, kdy v tzv. Dolní oblasti byl ukončen po 170 letech provozu v roce 1998 hutní provoz       

a část tohoto areálu byla prohlášena v roce 2008 za NKP. V Dolní oblasti společnost 

připravuje nový unikátní projekt, který předpokládá revitalizaci této oblasti, což ale vyžaduje 

vzhledem k velikosti a finanční náročnosti formu dotační podpory MF ČR. Cílem je zachovat 

průmyslové dědictví i pro další generace, ale současně dát tomuto prostoru novou, moderní a 

užitečnou podobu, vystavět nové obytné bloky, administrativní prostory, vysokoškolské, 

vědecko-výzkumné a kulturní zázemí i zóny pro volný čas. 

 

Co se týče tzv. Horní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s., byla sanace provedena 

pouze v oblasti Kovárna Kunčice a Mostárna Lískovec. Pro ostatní lokality nebylo dosud 

vydáno rozhodnutí ČIŽP, a to z důvodu prodlevů ve vyhlašování veřejných zakázek ze strany 

MF ČR. Tyto oblasti budou řešeny následně po vyjasnění komplexního řešení SEZ v rámci 

ČR. 

 

Cílem společnosti je sanovat SEZ v termínu kratším než stanovila ČIŽP a umožnit tak 

jejich brzké využití k aktivitám podle záměru města Ostravy a také k zpřístupnění areálu 

široké veřejnosti a pro podnikatelské a volnočasové aktivity. 

  

Důležitou investiční akcí z hlediska pozitivního ekonomického dopadu na ŽP 

(vypouštění emisí do ovzduší) byla ekologizace lakovny v NS 823 HARD Jeseník a to 

v hodnotě 15 mil. Kč. Přínosem zavedení dané technologie bylo snížit množství vypouštěných 

těkavých organických látek do ovzduší a tím nezatěžovat životní prostředí a zdraví člověka, 

dodržovat legislativu.  

 

Společnost VÍTKOVICE, a.s. vždy přinášela do celého regionu rozvoj, dávala a dává 

lidem kvalifikovanou práci s vysokou mírou přidané hodnoty, ovlivňovala a ovlivňuje své 

okolí. Zcela přirozeně proto také přispívá k obnově architektonického a technického dědictví.  

 

Závěrem lze konstatovat, že zlepšování ŽP s sebou nese neustále se zvyšující náklady, 

a to jak z pohledu realizace nutných investičních akcí pro snižování množství produkovaného 

znečištění, tak z pohledu dodržování legislativních požadavků včetně dobrovolných aktivit 

společností z důvodu jejich schopnosti konkurence v podnikatelském prostředí naší 

společnosti.  
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Seznam zkratek  

 
CO:   oxid uhelnatý 

ČHMÚ:  Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP:   Česká inspekce životního prostředí 

EU:   Evropská unie 

FNM:   Fond národního majetku 

IP:   Integrované povolení 

KHS:   Krajská hygienická stanice 

KÚ MSK:  Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

KÚ OK:  Krajský úřad Olomouckého kraje 

OI:   Obchodní inspekce 

O – odpady:  ostatní odpady 

OOŽP MMO: Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy  

OK:   Olomoucký kraj 

MF ČR:  Ministerstvo financí České republiky 

MŽP:   Ministerstvo životního prostředí 

NKP:   Národní kulturní památka 

N – odpady:  nebezpečné odpady 

NOx:   oxidy dusíku 

R ČIŽP:  rozhodnutí České inspekce životního prostředí 

RP:   rozpočet dle projektu sanace 

SEZ:   staré ekologické zátěže   

SO2:   oxid siřičitý 

ÚMOb:  Úřad městského obvodu 

VHM:   VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. 

VMG:    VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

VPE:   VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. 

ŽP:   životní prostředí 
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