
Proč se musí kaly odtěžit?

Cílem je:
➡ Definitivně zlikvidovat obsah lagun.
➡ Odtěžit zbývající, tzv. nadbilanční kaly, a přitom obtěžovat obyvatele co nejméně.

Co v areálu děláme?

Chceme zbavit Ostravu kalů jednou provždy!!! 

➡ Jde o starou nebezpečnou ekologickou 
zátěž, která již desítky let ohrožuje a trápí 
obyvatele Ostravy.

➡ Laguny jsou historickým pozůstatkem 
zpracování ropy v bývalé rafinérii.

➡ Musíme odtěžit a odstranit celkem 91 562 
tun nadbilančních kalů.

➡ Surové kaly musíme nejprve upravit 
přidáním vápna, což bohužel doprovází 
nepříjemný zápach v okolí areálu.

➡ Zápach se snažíme co nejvíce eliminovat, 
ale v plné míře to není možné.

➡ Při realizaci prací striktně dodržujeme 
projekt, technologické postupy, 

pravidla, předpisy a všechny podmínky 
stanovené schváleným integrovaným 
povolením vydaným Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje.

➡ Spolupracujeme se Zdravotním ústavem 
v Ostravě a Krajskou hygienickou stanicí.

➡ Na prováděné činnosti dohlíží Česká 
inspekce životního prostředí a Krajský  
úřad MSK.

Odstranění ropných 
kalů z areálu lagun  
Ostramo v Ostravě
Informace zhotovitele AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o, Krajské hygienické stanice, 
Krajského úřadu MSK.



Jak hlídáme plyny uvolňované do ovzduší?

Co dělat, pokud je v okolí lagun cítit zápach?

➡ Při hlídání koncentrace látek v ovzduší 
využíváme sofistikovaný monitorovací 
systém (vnitřní a vnější okruh). Ten hlídá 
především koncentraci oxidu siřičitého, 
sirovodíku a prachu.

➡ Vnitřní okruh tvoří 7 měřících bodů 
v areálu. Vnější zahrnuje 3 měřící stanice 
a monitoruje přilehlé lokality Ostrava – 
Přívoz, Fifejdy a Mariánské hory, přímo tam, 
kde žijete.

➡ Při překročení limitních koncentrací 
dochází k okamžitému přerušení prací  
i při smogových situacích (automatizovaný 
systém prostřednictvím SMS zpráv 
okamžitě hlásí vedoucímu provozu, který 
ihned přerušuje zavápňovací práce).

➡ K omezení ve vápnění dochází často. 
Snažíme se, aby vás těžba omezovala co 
nejméně.

➡ Pokud nastane obtěžující zápach, je nejlepší 
postupovat jako při smogové situaci.

➡ Omezte pobyt a sportovní aktivity ve 
venkovním prostředí.

➡ Nevětrejte, pokud je to nutné, tak pouze 
krátce a intenzivně, abyste zamezili 
vniknutí pachových látek do vašich domovů.

O aktuálním dění v areálu laguny Ostramo pravidelně informujeme na našich 
webových stránkách: http://www.ave.cz/cs/media/napravna-opatreni/laguny-
ostramo

 Pravidelně pořádáme dny otevřených dveří, kde si můžete prohlédnout areál  
i samotnou těžbu ropných kalů. Na vaše otázky vám odpoví naši odborníci.

 Informace o těžbě pravidelně naleznete také v regionálních i celostátních 
médiích. Situaci pravidelně monitoruje Česká televize a Moravskoslezský deník.

Pro dotazy občanů funguje INFOLINKA Tel.: 724 368 409, která je v provozu  
v pondělí - pátek od 15.00 do 17.00 hod.

Kde najdete potřebné informace?
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