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Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinérie OSTRAMO v 

Ostravě 

 
Areál bývalé rafinérie OSTRAMO v Ostravě Přívoze 

 



Rafinerie OSTRAMO - historie 

 založena roku 1888 jako rafinerie minerálních olejů vídeňským průmyslníkem dr. 
Maxem Böhmem a vídeňskou firmou M. Thorsch & Söhne.  

 „Přívozské továrny na čištění olejů“ se později staly akciovou společností, na níž se 
podílela holandská firma Holandische Maatschapij, Amsterdam.  

 Závod byl vyprojektován na zpracování ropy, dovážené z Haliče, která tehdy patřila 
Rakousku-Uhersku. Hlavním produktem byl petrolej na svícení. Rafinerie se 
později orientovala vedle výroby leteckého benzínu převážně na olejářskou 
výrobu, zejména na výrobu lehkých mazacích složek pro motorové a turbínové 
oleje, na tehdejší dobu ve špičkové kvalitě. 

 Závod nebyl poškozen nálety, a proto brzy po skončení 2. světové války obnovil 
provoz atmosféricko-vakuové destilace ropy a zajišťoval výrobu pohonných hmot 
a olejů.  

 Od r. 1965 těžiště průmyslové činnosti rafinerie Ostramo přeneseno na kyselinovou 
regeneraci upotřebených mazacích olejů.  Zpracování surové ropy bylo ve 
státním podniku OSTRAMO zastaveno ke konci roku 1980. 

 V roce 1992 byl provoz rafinérie privatizován v první vlně privatizace. V provozu 
zůstala trubková destilační kolona, kyselinová rafinace a horký kontakt.  

 Nebyla uzavřena ekologická smlouva. 

 Po povodni v roce 1997 nebyla výroba vlastníkem OSTRAMO VLČEK spol., s.r.o. 
již obnovena.  

 



Rafinerie OSTRAMO  
na leteckém snímku z 50. let 20. století (zdroj: NIKM – kontaminace.cenia.cz) 
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Ostravě 

 
 



Hlavní průzkumné práce a činnosti (zkráceně) 

 kontaminace horninového prostředí a podzemních vod řešena od poč. 80. let 20. 
století (GEOTEST Brno), průzkumné práce, hydraulická bariéra 

 1992 – průzkum pro studii EPA (SG Aquatest) 

 1994 -  průzkum pro ekologický audit  (AQ-test) 

 1994 – analýza rizika (AQ-test) 

 

 1994 – 2013 období ukončení provozu a  konkurzu – dílčí práce a posudky bez 
plošně významných průzkumných prací, průzkumné práce související se sanací 
lagun – HNO2, období rozsáhlé devastace areálu 

 

 2013 – ověření znečištění, mělké sondy (AQD-envitest) 

 2015 – rozhodnutí současného majitele (Ostravská logistická centrála a.s.) 
požádat o podporu na sanaci území prostřednictvím programu OPŽP. 

 2015 – aktualizace analýzy rizik s návrhem sanace po etapách, navrženy celkem 4 
etapy – (AQD-envitest) 

 2015 – studie proveditelnosti (J. Tylčer) 

 2015 -  projektová dokumentace sanace, detailně zpracována 1. etapa sanace 
zaměřená na odstranění nejrizikovější kontaminace na povrchu (sanační objekty  
SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05) 



Hlavní průzkumné práce a činnosti (zkráceně) 

 

 2016-2017 – sanační doprůzkum - součást 1. etapy nápravných opatření (AQD-
envitest) 

 2017 – 1. etapa sanace (DEKONTA) 

 

 2017 (podzim) - diskuse o přípravě 2. etapy sanace, možnost opět podpory z OPŽP 

 2017-2018 – AAR II (4G consite s.r.o.), příprava projektu pro 2.etapu 

 

 2018 – podání žádosti o podporu na 2. etapu (?) 

 

 2019 – 2. etapa (?) 



Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinérie OSTRAMO v 

Ostravě – 1. etapa 

  
Projekt je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3, 

specifický cíl 3.4.  Ministerstvo životního prostředí vydalo k žádosti Závazné stanovisko dne 

12. listopadu 2015, Čj.: 71540/ENV/15 3458/750/15/LC 

 

 Příjemce /žadatel:     GLOBAL NETWORKS, s.r.o.  

   Musorgského 876/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

 Hlavní dodavatel:        DEKONTA, a.s.,  

   Dřetovice 109, 273 42  Stehelčeves 

 Zahájení prací:     podzim 2016 realizací sanačního doprůzkumu 

 

 Ukončení prací :  červen 2018 
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Ostravě – 1. etapa 

 

Prováděné práce v rámci 1. etapy 

 SO 01 Přípravné práce - Odstranění azbestocementových krytin, odstranění 

náletových křovin v místě sanace a trasy kanalizace; 

 SO 02 Odstranění povrchového znečištění – Vyčerpání kontaminovaných 

zaolejovaných vod, odstranění kalů a odpadů z betonových van kolem nádrží, 

z technologických kanálů a z volného terénu; 

 SO 03 Vyčištění nádrží a záchytných van – Vyčištění stávajících ocelových nádrží 

a betonových záchytných van; 

 SO 04 Sanace stávající kanalizace – Vyčerpání obsahu kanalizace, vyčerpání 

kont. zaolejovaných vod z rýhy po úsecích, dekontaminace, odstranění kalů a 

odpadů ze šachet, odstranění šachet, výkop a demontáž stávající kanalizace, 

zpětný zásyp; 

 SO 05 Uhelná kolej a okolí – po vyčerpání kontaminovaných zaolejovaných vod, 

odstranění kalů a odpadů z betonové jámy uhelné koleje v rámci SO 02 bude 

provedena demolice torz budov a konstrukcí, odtěžení kontaminovaných zemin ze 

zájmové plochy, zpětný zásyp; V rámci objektu SO 05 bude provedena demolice 

objektů na p.č. st. 2101, st. 2102, st. 2103; 

 



Koordinační situace 1. etapy sanace 
 



Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinérie OSTRAMO v 

Ostravě – 1. etapa 

 

Prováděné práce v rámci 1. etapy 

 Zpracování realizační projektové dokumentace sanace (RPD) 

 Ověřování existence sítí (31 subjektů – osloveni pomocí služby 
UtilityReport – web adresa https://cz.mawis.eu/sluzby/e-utilityreport/) 

 Z 31 subjektů se 9 žádalo o vyjádření k dokumentaci případně k povolení 
činnosti v ochranném pásmu jejich zařízení 

 Další přípravné práce (zajišťování přípojek elektro, voda, zařízení 
staveniště atd.). 

 

 



Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinérie OSTRAMO v 

Ostravě – 1. etapa 

 

Prováděné práce v rámci 1. etapy –  rozhodnutí a vyjádření státní správy 

 Závazné koordinované stanovisko – Magistrát města Ostravy 

 Vyjádření Krajského úřadu z hlediska ochrany přírody a z hlediska vlivů na 
životní prostředí 

 

 Plán opatření pro případ havárie (schválení Magistrátem města Ostravy) 

 

 

 



SO 01 Přípravné práce  

 
 příprava lokality pro další nápravná 

opatření  

 odstranění náletových křovin a porostů 
v místech sanačního zásahu, tzn. v trase 
kanalizace, v plochách určených k sanaci, 
v záchytných vanách a zemních valech 
atd.  

      Rozhodnutí o povolení kácení dřevin  

 odstranění  azbesto-cementových 
střešních krytin a jejich zbytků z povrchu 
terénu. 

      Ohlášení prací s azbestem dle § 41 odst.       

      1 zákona č. 258/2000 Sb. 

 

 

  



SO 02 Odstranění povrchového znečištění  

 
 Vyčerpání kontaminovaných 

zaolejovaných vod ze záchytných van 
nádrží Sever a Jih, z jímek kanalizací a 
technologických kanálů,   

 Odstranění kalů a odpadů z betonových 
van kolem nádrží, z technologických 
kanálů a z volného terénu 

      Bez povolení – sdělení stavebního úřadu 

  



SO 03 Vyčištění nádrží a záchytných van  

 Vyčištění stávajících ocelových nádrží a 
betonových záchytných van 

 Nádrže – ocelové nadzemní zásobníky 
přítomné na lokalitě obsahují 0,2 – 0,4 m 
zbytkových olejů a kalů, včetně 
kontaminace stěn 

 Čištění bude jednak mechanické a 
případně i tryskáním ocelových konstrukcí. 
Výsledný odpad bude charakteru 
zaolejovaných vod nebo kalů 

      Bez povolení 

 

  



SO 04 Sanace stávající kanalizace 

 stávající kanalizace nefunkční, přerušená, 
ucpaná, obsahuje zbytky olejů 

 vyčerpání kanalizačních šachtic a potrubí, 
postupně podle postupu odtěžování 
kanalizace, 

 vybagrování odvodněného potrubí od 
průměru DN200 po dílčích úsecích, včetně 
odstranění zemin v bezprostředním okolí (0,5 
– 1,0 m od osy potrubí),  

 

 

 odstraněny budou i jímky a šachtice v daném 
úseku, dočasné čerpání gravitačních 
navážkových vod z otevřené rýhy (2 - 4 
týdny/jeden úsek cca 200m), dekontaminace 
vod na 2 stupňové dekontaminační stanici, 

 zásyp kanalizace vhodnou zeminou nebo 
recyklátem. 

       Povolení odstranění stavby, povolení  

       nakládání s vodami 

 

  



SO 05 Uhelná kolej a okolí  

 Cílem zásahu je umožnit další využití oblasti 
„V“ 

 odstranění nadzemních betonových a žb 
konstrukcí po obou stranách uhelné koleje, 

 odstranění betonové konstrukce uhelné jámy, 

 odstranění menších objektů drážního domku 
a skladů východně od uhelné jámy, 

 odtěžení kontaminovaných zemin v podloží 
uhelné jámy a v přilehlém kolejišti, 

 čerpání a dekontaminace navážkových vod z 
výkopu, 

 zpětný zásyp. 

       Povolení odstranění stavby, povolení  

       nakládání s vodami 

 

  



Děkujeme za pozornost 

Zdenka Szurmanová 

tel.: 602 537 838, szurmanova@aqd.cz 

 

Jan Vaněk 

tel.: 602 274 558, vanek@dekonta.cz 

 

Milan Horák 

tel.: 727 842 050, horak@aqd.cz 

 

Michal Vašek 

Tel.: 602 616 542, michal.vasek@dekonta.cz 
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