
LAGUNY OSTRAMO, PROCES EIA A DALŠÍ SOUVISLOSTI

Milan Machač, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Vítězslav Dobeš, Magistrát města Ostravy



OSTRAMO

Rafinerie založena 1888, rafinace destilátu z jiné rafinerie, od roku 1942 výroba motorového 
benzínu, motorové nafty, motorových a leteckých olejů a také výroba parafinu, od roku 
1965 regenerace UMO (ukončení mělo být 1975), od roku 1981 (přestává rafinovat ropu) je 
pouze monopolní regenerace UMO, 1984 čtyřdohoda (MP ČSR, GŘ koncernu Chemopetrol, 
KNV, NVO) k ukončení výroby 1993, k 1.7.1990 založen státní podnik (91% technologie 
odepsáno, ukončení mělo být 1993), v roce 1991 předložen nový záměr rozvoje (nová
regenerace, spalovna 25 kt/rok, dekontaminace areálu), v roce 1992 i přes odpor města a 
demonstrace privatizováno v první vlně, říjen 1993 uzavřena dohoda města s nabyvatelem 
(příspěvek na nápravu EŠ), 1994 realizována ČHV, prosinec 1995 vydáno stavební povolení
na asanaci a dekontaminaci pozemku parc. č. 442/4 v areálu (54x26 m) pro výstavbu nové
regenerace UMO, dekontaminováno, na základě usnesení vlády č. 626 ze dne 4.12.1996 
převzal státní podnik DIAMO ke dni 1.2.1997 od OSTRAMO, Vlček a spol., s.r.o. areál skládky 
odpadů, včetně ČHV (laguny – skládkování ukončeno 31.7.1996), červen 1997 areál 
zasažen povodní, výroba neobnovena a nelze dostát ani závazkům vůči městu, naopak 
prodej, k převodu areálu rafinerie na nového vlastníka dochází v roce 1998, ten se v roce 
2000 dostává do finančních potíží, není schopen provozovat HB a areálovou ČOV, v říjnu 
2003 je areál zapsán do konkurzní podstaty úpadce OSTRAMO, VLČEK a spol., s.r.o. 
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R0 – 19 tis. m2, 104 tis. m3;   

R1 – 12 tis. m2, 75 tis. m3; postavena pravděpodobně za II. světové války

R2 – 15 tis. m2, 91 tis. m3 (olej, voda, měkký kal, pevný kal); postavena v 60. letech 20 století

R3 – 23 tis. m2, 110 tis. m3 (dtto); postavena v první polovině 70. let 20 století

Σ = 379,5 tis. m3 odpadů, hráze jsou z haldoviny výšky cca 5 m, v 90. letech ukládáno cca 10-20 kt odpadů, konec 31.7.1996

Milánská stěna 1972-1992 (V. etap) jílocementová, ČHV postavena 1994 (ChSK 10 g/l do 1,5 g/l; BSK 3,9 g/l do 100 mg/l;

ropné látky 0,5 g/l do 30 mg/l 
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AREÁL RAFINERIE OSTRAMO !!!
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