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ÚVOD 
Na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 21.6.2018 mezi příspěvkovou 
organizací Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (objednatel) a společností 
AZ GEO s.r.o. (zhotovitel) byl realizován předkládaný doprůzkum kontaminace a analýza 
rizika pozemků objednatele na lokalitě Tylovice-Horečky. Zakázka byla zhotovitelem přijata 
a zaevidována pod názvem „Doprůzkum a analýza rizik – lokalita Tylovice, Rožnov p. 
Radhoštěm, pozemky Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R.“ a číslem 
18AZ200100000020. 

Identifikační údaje objednatele 

Název společnosti:  Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm, p.o. 
Sídlo:    Palackého 147, Rožnov p. Radhoštěm, 756 61 
IČ:    000 98 604 
DIČ:    CZ 000 98 604 
Zastoupený:   Ing. Jindřichem Indrušem, ředitelem  

Identifikační údaje zhotovitele prací 

Název společnosti:  AZ GEO, s.r.o.  
Sídlo:  Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava Vítkovice 
  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
  v Ostravě v oddílu C, vložce 9916 
IČ:  25358944 
DIČ:  CZ25358944 
zastoupený:   Mgr. Mirkem Jašurkem, jednatelem společnosti 
  Ing. Lubošem Štanclem, prokuristou společnosti 

Identifikační údaje projektu 

Název akce:  Doprůzkum a analýza rizik – lokalita Tylovice, Rožnov pod 
Radhoštěm, pozemky Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm, p.o.  

Etapa úkolu:  Podrobný průzkum kontaminace a analýza rizik 
Kraj:  Zlínský 
Okres:  Vsetín 
Obec:  Rožnov pod Radhoštěm 
Katastrální území:  Tylovice (744 743) 
Pozemky p.č.: 1264, 1267, 1268, 1269, 1265/1 

Složení řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel prací: Ing. Ivo Sebera, osvědčení odborné způsobilosti MŽP v oboru 
sanační geologie č. 2035/2006 

Odborní členové  
týmu: Mgr. Ivana Ondrašíková, Ph.D. – terénní průzkumné práce, 

dokumentace vrtných prací, vyhodnocení kontaminace, hodnocení 
rizik, vypracování závěrečné zprávy; 
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 osvědčení odborné způsobilosti MŽP č. 2112/2010  
v oboru hydrogeologie a geochemie 

 Ing. Tomáš Schoffer – odpovědný řešitel IG prací   
 osvědčení odborné způsobilosti MŽP č. 2093/2009 

v oboru inženýrské geologie 
 
Ostatní členové: Mgr. Hana Záleská – grafické práce 
 Mgr. Hana Konečná – grafické práce v GD Base 
 Ing. Daniela Lampová – vyhodnocení stability lokality 
 Ing. Petr Václavík – terénní vrtné práce 
 Bc. Jiří Štěpanda – terénní vrtné práce 
 Ing. Luka Oros – terénní vrtné práce 
 Ing. Jan Sovják – terénní vrtné práce 
 

Vymezení řešené problematiky, cíle prací 

Zájmovým územím pro kontaminační doprůzkum a zpracování analýzy rizik jsou pozemky 
parc. č. 1264, 1267, 1268, 1269 a 1265/1, katastrální území Tylovice. V souvislosti s existencí 
kontaminované vrstvy antropogenních navážek na bývalé skládce odpadu podniku Tesla na 
předmětné lokalitě nebyla předchozími průzkumy zjištěna zdravotní rizika. Ze závěru 
provedených prací však vyplývá, že vzhledem k překročení závazných limitů dle platných 
právních předpisů v povrchové vodě a potočním sedimentu lze předpokládat ekologická 
rizika, která nemohla být vzhledem k omezenému rozsahu prací a novým skutečnostem 
dostatečně identifikována a kvantifikována. Zpracování kontaminačního doprůzkumu a 
analýzy rizik (dále jen AR) zájmového území má tak za cíl zjistit aktuální rozsah znečištění 
lokality a posoudit, zda aktuálně existují reálná rizika pro lidské zdraví  
a ekosystémy. Vyhodnocení průzkumu a AR bude dále sloužit k aktualizaci dat v SEKM, tzn., 
že bude stanovena aktuální priorita kontaminovaného místa.  

Průzkumné práce a zpracování analýzy rizik byly provedeny podle metodických pokynů MŽP 
ČR pro průzkum a analýzu rizik kontaminovaného území (MP MŽP č. 2/2011)  
a v souladu splatnou legislativou (vyhláška č. 18/2009 Sb., vyhláška č. 369/2004 Sb., zákon č. 
62/1988 Sb.) a ostatními metodickými pokyny MŽP a dále rovněž v souladu se závaznými 
požadavky MŽP (Závazné stanovisko OEREŠ MŽP k žádosti k OPŽP, p.o. 3, specifický cíl 
3.4 ze dne 29.6.2016 pod č.j. 37742/ENV/16; Souhlasné stanovisko OEREŠ MŽP ze dne 
26.7.2018 vydané pod č.j. MZP/2018/750/1983 k prováděcí části projektové dokumentace 
z 3/2018).  

Identifikační údaje subdodavatelů odborných technických prací 

Vrtné práce:   GEODRILL s.r.o., K Bukovinám 169/45, 635 00 Brno,  
IČO: 469 94 971 

Vrtné práce  
pro inklinometrický vrt   
a hlubší sondy:  UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová,
    IČO: 4592260 

Laboratorní práce  
mechaniky zemin:   UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová,  
    IČO: 4592260 
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Středisko laboratoře mechaniky zemin je akreditované Českým institutem pro akreditaci o.p.s. 
podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a je zkušební laboratoří č. 1412. 
Laboratorní práce  
zemin a vod:    ALS CZECH REPUBLIC, s.r.o, Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 
     IČO: 27407551  

Analytická laboratoř ALS je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle 
normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a je zkušební laboratoří č. 1163. 

Evidenční povinnosti dle geologického zákona 

V rámci přípravných prací byly provedeny oznamovací povinnosti vyplývající ze zákona  
o geologických prací č. 62/1988 Sb., v platném znění: 

• Evidence průzkumných prací u České geologické služby: akce byla zaevidována dne 
17.7.2018 pod evidenčním číslem ČGS/10585/2018. 

• Oznámení na obci (Městský řad Rožnov p. Radhoštěm) bylo provedeno dne 
17.7.2018. 

Stručný výčet změn oproti projektu a jejich zdůvodnění 

Průzkumné práce probíhaly dle schváleného projektu a harmonogramu prací s minimálními 
odchylkami. Práce byly průběžně zaznamenávány do stavebního deníku vedeného 
pracovníkem objednatele. Kontrolní den na lokalitě proběhl za účasti pracovníků objednatele, 
zhotovitele i zástupce MŽP dne 31.8.2018. Výčet drobných odchylek projektovaných prací je 
uveden následovně včetně odůvodnění: 

• V případě vrtných prací mělkých sond bylo odvrtáno celkem 60,5 bm. Původně 
uvažované hloubka 5 m na sondu nebyla ve všech případech dodržena, a to zejména 
z důvodu zastižení rostlého podloží, ojediněle byly sondy ukončeny v navážkách, kdy 
nebylo možné z technických důvodů dále prohloubit vrt. Z ušetřené metráže byla 
provedena sonda při západním okraji lokality pro ověření možného rozšíření 
skládkového materiálu charakteru skelné drtě (S-15). 

• V případě monitorovacích vrtů HM-2, HM-3, HM-4 nebylo dovrtáno uvažované 
projektované hloubky 12 m, a to z technických důvodů nemožnosti provrtání 
podložních pevných jílů běžnou vrtnou metodou (nárazovotočivá, jádrová). Vzhledem 
k zastižení hladiny podzemní vody v realizovaném vrtném profilu a vytvoření 
dostatečného prostoru pro trvalé vystrojení vrtu v požadovaném rozsahu, jsou i přesto 
vrty plnohodnotnými monitorovacími objekty. Celkem bylo odvrtáno 25 bm. 

• V rámci geodetického zaměření průzkumných prací byl navíc zaměřen průběh 
vodoteče pramenící pod skládkou a studna č.p. 2430 z důvodu potřeby upřesnění 
průběhu hydroizohyps a pro potřeby posouzení stability svahu. 

• Pro doplnění efektivních mechanických parametrů zemin byla při patě svahu navíc 
provedena penetrační sonda do hloubky 15 m, pro potřeby vyhodnocení stability 
svahu. 

• Uvedené vícepráce jsou zahrnuty do stávajícího rozpočtu a nenavyšují jej. Nevyužitá 
metráž pro vrty a sondy uspořila z celkové projektované částky 21 515 Kč,- (bez 
DPH). 
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1. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

1.1 Všeobecné údaje 

1.1.1 Geografické vymezení území 
Zájmová lokalita se nachází ve Zlínském kraji, v katastru obce Tylovice (okres Vsetín), č. k.ú. 
744 743, v místní části Horečky, ve východní okrajové části města Rožnov pod Radhoštěm. 
Území se nachází mimo zastavěnou oblast, na parcelách č. 1264, 1267, 1268, 1269  
a 1265/1. Specifikace dotčených pozemků je přehledně uvedena v následující tabulce.  

Terén lokality je mírně svažitý až svažitý (zaústění do strže) a nadmořská výška se pohybuje 
v rozmezí cca 435 až 440 m n.m. V současnosti je lokalita zatravněna a ústí do navazující 
strže, která je stále aktivně zasypávána různorodým, zejména biologickým odpadem.  

Širší situace území je zobrazena v příloze č. 1, podrobné zobrazení lokality včetně vyznačení 
průzkumných prací je pak součástí přílohy č. 2. 

Tabulka č. 1 Specifikace dotčených parcel 

parcela č. výměra 
[m2] druh způsob 

využití vlastník ZPF BPEJ 

1264 8168 orná půda - 

Valašské 
muzeum 
v přírodě 

v Rožnově pod 
Radhoštěm, 

Česká republika 

ZPF, 
památkově 
chráněné 
území, 

rozsáhlé 
chráněné 

území 

BPEJ  
č. 74712 

(8168 m2) 

1267 950 trvalý travní 
porost - 

BPEJ  
č. 74068 
(511 m2)  
č. 74712 
(439 m2) 

1268 1475 ostatní plocha zeleň památkově 
chráněné 
území, 

rozsáhle 
chráněné 

území 

bez BPEJ 
1269 3969 ostatní plocha zeleň 

1265/1 1772 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

menší 
chráněné 
území, 

památkově 
chráněné 
území, 

rozsáhlé 
chráněné 

území 

bez BPEJ 

 

1.1.2 Stávající a plánované využití lokality  
Dle informací pamětníků o historii zájmového území byla lokální eroze v letech cca 1970-
1990 zavážena různorodým odpadem pocházejícím především z bývalého podniku Tesla, 
který se zabýval výrobou televizních a rozhlasových přijímačů. Skládka byla vyrovnána  
a zahrnuta zeminou a zatravněna. 

V současnosti je pozemek volně přístupný, nevyužívaný, a stále zde probíhá nekontrolované 
navážení různorodého materiálu charakteru odpadů při jz. okraji skládky, zejména 
biologických odpadů. Vzhledem k umístění a charakteru lokality se budoucí využívání 
neplánuje.   
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1.1.3 Základní charakterizace obydlenosti lokality 
Území se nachází mimo obytnou zástavbu. Lokalita je zatravněna, v místě a v okolí strže se 
nachází rostlinný, křovinatý a lesnatý porost.  

Nejbližší obytná zástavba se nachází jižně až jihozápadně od lokality ve vzdálenosti cca 150 
m. Jedná se o roztroušenou místní zástavbu rodinných domů. Ze sz. pak navazuje na lokalitu 
areálu Valašského muzea v přírodě. 

Jiná zástavba, která by mohla mít vzhledem ke vzdálenosti a směru od lokality vztah 
k přítomnému znečištění, se v okolí nenachází. 

1.1.4 Majetkoprávní vztahy 
Veškeré posuzované pozemky jsou v současné době majetkem Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm, p.o. (Česká republika). 

1.2  Přírodní poměry zájmového území 

1.2.1 Geomorfologické a klimatické poměry 
Regionální geomorfologická rajonizace reliéfu ČR (Demek ed., 1987) řadí zájmové území 
k provincii Západní Karpaty, soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Západní 
Beskydy, celku Rožnovská brázda a okrsku Vigantická pahorkatina.  

Vigantická pahorkatina představuje okrsek ve v. části Rožnovské brázdy, jedná se o členitou 
pahorkatinu o rozloze 45,72 km2, která je tvořena složitě zvrásněným souvrstvím jílovců, 
slepenců a pískovců převážně istebňanského a godulského souvrství slezské jednotky před 
denudačním čelem magurského příkrovu. Typický je erozně denudační reliéf se sečnými 
plošinami, náznaky mrazových srubů a strukturních teras, časté jsou i rozsáhlé sesuvy. 
Vigantická pahorkatina je středně zalesněná smrkovými porosty, místy s bukem, jedlí, 
modřínem, resp. borovicí. Do této oblasti zasahují chráněné oblasti CHKO Beskydy, NPP 
Valašské muzeum v přírodě, PP Poskla a PP Kudlačena.  

Podle základních klimatologických charakteristik (Quitt, 1971) se zájmové území nachází  
v mírně teplé oblasti, podoblasti MT 2. Tato oblast má mírné, až mírně chladné i vlhké, krátké 
léto. Přechodné období je krátké, s mírným jarem i podzimem. Zima je normálně dlouhá,  
s mírnými teplotami, je suchá, s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. Nejchladnějším 
měsícem je leden, nejteplejším červenec. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 
7,5° C. 

Srážkové poměry lze charakterizovat podle údajů naměřených ve stanici Rožnov pod 
Radhoštěm (374 m n.m.). Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období (IV – 
IX) je v zájmové oblasti 556 mm, což odpovídá cca 62 % ročního úhrnu srážek. V chladném 
(nevegetačním) období (X – III) klesá na 347 mm, což odpovídá 38 % ročního úhrnu srážek. 
Průměrný počet dnů se srážkami většími než 1 mm je v této klimatické oblasti 120 až 130. 
Celé území je klimaticky dosti suché a průměrný roční úhrn srážek je 903 mm, s maximálním 
měsíčním úhrnem v červenci a s minimálním úhrnem v lednu. Takové rozložení 
atmosférických srážek v průběhu roku, s maximem ve vegetačním období, je v uvedené 
klimatické oblasti běžné. K doplňování zásob podzemní vody dochází převážně v jarním 
období při tání sněhové pokrývky a částečně také při podzimních srážkách, kdy jsou nízké 
hodnoty výparu.  
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Území se zvláštní ochranou 
Lokalita nenáleží do oblasti ochranného pásma vodního zdroje (dle §30 Zákona č.254/2001 
Sb., o vodách, v platném znění). Celá oblast je však vedena jako citlivá na živiny.  

Území je součástí velkoplošného zvláště chráněného území (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění), lokalita náleží do I. zóny CHKO Beskydy, 
které je zároveň evropsky významnou lokalitou. 

Lokalita je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Beskydy (CHOPAV). V tomto 
vodohospodářsky významném území je kromě obecného principu ochrany povrchových  
a podzemních vod uplatňována speciální ochrana zaměřena na ochranu vydatnosti a jakosti 
vodních zdrojů nejen pro současné využívání, ale především pro zajištění vhodných zdrojů 
vody pro využívání budoucí. 

Lokalita navazuje na Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je národní 
kulturní památkou. 

1.2.2 Geologické poměry 
Z regionálně-geologického hlediska řadíme širší okolí zájmové oblasti do Vnějších 
Západních Karpat. Geologická stavba zájmové lokality náleží příkrovu slezské jednotky 
vnější skupiny příkrovů. Horninové prostředí je zde budováno drobně rytmickým flyšem 
pískovců a zelenošedých jílovců godulského souvrství a hrubě rytmickým flyšem (pískovce, 
slepence, jílovce) istebňanského souvrství. 

Mezičlánkem paleogenních a kvartérních zemin je zvětralá přípovrchová zóna rozvolnění 
a rozpukání podložních hornin, kterou představují eluviální písčito-jílovité sedimenty, 
dosahující místy značné mocnosti. Eluvia, pokrývající mírně zvlněné plošiny přechází na 
úbočích do hlinitých až písčito-hlinitých soliflukčních sedimentů.  

Z kvartérních sedimentů v zájmovém území převažují holocenní až pleistocenní deluviální 
převážně písčito-hlinité zeminy. V blízkosti drobných toků se pak vyskytují spíše fluviální 
štěrky a deluvio-fluviální hlíny. Deluviální sedimenty mají v závislosti na skalním podkladu 
podobu kamenitých sutí až blokových sedimentů, hlinito-kamenitých a písčito-hlinitých 
soliflukčních sedimentů a sedimentů ronových (Menčík a kol., 1983; základní geologická 
mapa ČR, list 25-23 Rožnov pod Radhoštěm). Výřez geologické mapy v měřítku 1:25 000 je 
uveden na následujícím obrázku (www.geology.cz). 

Svahové nestability 
Z hlediska extrémních poměrů území lze posuzovanou lokalitu charakterizovat jako území 
s četným výskytem sesuvů půdy, které jsou charakterizovány jako svahové nestability 
přírodního původu vlivem vodní eroze a akumulace.  

Samotná lokalita se nachází na území vymezeného potenciálního plošného sesuvu č. 3791 
Tylovice se sklonem 18° a expozicí JZ.  

 

 

 

 

 

 

http://www.geology.cz)
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Obrázek č. 1 Výřez geologické mapy okolí zájmového území  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Hydrogeologické poměry 
Zájmová oblast se vyskytuje z pohledu hydrogeologického rajónování ČR (Olmer a kol., 
2002; hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) v rajónu svrchní vrstvy 3221 Flyš 
v povodí Bečvy, s plochou 262,88 km2. Rajón č. 3221 lze charakterizovat hydrogeologickými 
strukturami s průlinovou a puklinovou propustností, přičemž podíl průlinové propustnosti na 
celkovém oběhu podzemní vody ve flyšových horninách je podřadný. Stejně tak i kvartérní 
sedimenty zastoupené převážně jílovitými svahovinami lze charakterizovat slabou 
propustností. Směr proudění podzemní vody lze předpokládat souhlasně se sklonem terénu, 

S

zájmová
lokalita
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kdy dochází k odvodňování svahů do dílčích erozních depresí a údolní nivy Rožnovské Bečvy 
a jejích přítoků. 

Na lokalitě je rovněž vymezen útvar podzemních vod č. 32210 Flyš v povodí Bečvy, který je 
charakterizován dobrým chemický i kvalitativním stavem a neměnícím se trendem znečištění. 

Podle základní hydrogeologické mapy ČR, listu 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, je zájmové 
území tvořeno převážně regionálním izolátorem flyšového souvrství Křivských vrstev 
s transmisivitou T = 1.10-6 m2/s, což podle Krásného (1986) odpovídá prostředí s velmi 
nízkou transmisivitou, s vodohospodářským významem pro jednotlivé malé odběry pro místní 
zásobování při omezené spotřebě.  

Předpokládaný generelní směr proudění podzemní vody je j. až jz. směrem, souběžně 
s úklonem svahu, do vodoteče Hážovický potok, která zde tvoří místní drenážní bázi. 

1.2.4 Hydrologické poměry 
Podle hydrologického členění ČR náleží území lokality do povodí Moravy, povodí 3. řádu 
Bečva pod soutok Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy a dílčímu povodí IV. řádu 
Hážovického potoka (č.h.p. 4-11-01-109/0) s plochou povodí 11,713 km2 a délkou údolnice 
8,05 km (hydroekologický informační systém VÚV T.G.M).  

Území je v generelu odvodňováno j. až jz. směrem do údolí strže, která představuje sezónní 
drobnou vodoteče, resp. přirozený odvodňovací prvek lokality. V širším pohledu je území 
odvodňováno Hážovickým potoka, který tvoří levostranný přítok Rožnovské Bečvy.  

1.2.5 Geochemické a hydrochemické údaje o lokalitě 
Podzemní voda je formována v prostředí jílovců, slínovců a pískovců paleogénu a křídy 
Karpatské předhlubně. Celková mineralizace přírodních podzemních vod se pohybuje 
v rozmezí 0,3 až 1 g/l, s převládajícím chemickým typem Ca-Na-HCO3.  

Podle základní hydrogeologické mapy ČR, listu 25-23, se na lokalitě vyskytuje podzemní 
voda II kategorie z důvodů zvýšeného obsahu hydrogenuhličitanů, příp. železa.  

Dotčený útvar podzemních vod základní vrstvy 32210 Flyš v povodí Bečvy má dobrý 
kvalitativní i chemický stav, pouze v případě dusičnanů a acetochloru jsou zjevné zvýšené 
hodnoty. V dotčeném útvaru se nacházejí místa s kontaminací PAU, Cl-U a těžkých kovů.  

Hodnoty přirozeného pozadí stopových látek v podzemních vodách podle horninového 
složení (pískovce, jílovce, prachovce, slepence, droby, písky, jíly, štěrky včetně vápnitých-
střídání těchto hornin v jedné jednotce) je uvedeno v následující tabulce 
(heis.vuv.cz/Horninové složení 1:50 000). 

Tabulka č. 2 Hodnoty přirozeného pozadí stopových látek v podzemích vodách zájmové 
lokality  

 

Ukazatel Hodnota koncentrací 
přirozeného pozadí [µg/l] 

Ukazatel Hodnota koncentrací 
přirozeného pozadí 

[µg/l] 
Be 0,15 Cd 0,05 
Al 29,8 Cu 1,6 
Hg 0,1 Zn 8 
Ni 4 Cr celkový 1 
As 0,8 Pb 0,7 
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V případě povrchové vody se jedná o útvar MOV_0740 Rožnovská Bečva od toku Solánecký 
potok po ústí do toku Bečva. Jedná se o silně ovlivněný tok s nedosažením dobrého 
chemického stavu, který je způsobem zejména zvýšenými obsahy PAU. V následující tabulce 
jsou uvedeny vybrané hodnoty chemických analýz povrchové vody v útvaru Rožnovské 
Bečvy z roku 2007 (www.geology.cz/chemismus povrchových vod). 

Tabulka č. 3 Vybrané ukazatele povrchových vod v útvaru Rožnovské Bečvy (vzorek 
EV041 z 7/2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel Hodnota Ukazatel Hodnota  
pH 7,91 Cu 2,5  µg/l 

vodivost 344 Na 15,56 mg/l 
SiO2 7,50 mg/l Mn 34  µg/l 
Sr 0,19 µg/l Cl- 8,60 mg/l 
Pb <0,4  µg/l K 6,90 mg/l 
Al <10  µg/l Zn <10  µg/l 
Fe <0,05  µg/l NO3- 9,90 mg/l 
Mg 7,99 mg/l Ca 47,65 mg/l 
Be 0,02  µg/l Cd <0,04  µg/l 

SO42- 22,2 mg/l F- 0,11 mg/l 
Li 11,10  µg/l As <0,5  µg/l 

http://www.geology.cz/chemismus
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2. PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

2.1 Dosavadní prozkoumanost území 
Z mapy vrtné prozkoumanosti České geologické služby – Geofondu ČR je patrné, že 
v minulosti bylo na lokalitě provedeno několik inženýrsko-geologických průzkumů pro 
stavební účely a dva kontaminační průzkumy včetně předběžné etapy analýzy rizika. Přehled 
provedených prací je následně uveden. 

KOEHLER J., SKŘIVÁNEK K., 1959: Geologický posudek o základové půdě  
a hydrogeologických poměrech v Rožnově pod Radhoštěm. Průzkum základové půdy pro 
stavbu Rožnov pod Radhoštěm (pionýrský tábor). Státní ústav dopravního projektování, 
Česká Třebová; Stavoprojekt, Hradec Králové, Pardubice. 
V rámci průzkumu bylo provedeno 38 nových vrtaných sond v metráži 2,5 - 6,5 m řady V, 
byly zhodnoceny fyzikální vlastnosti hornin, hladina podzemní vody, podmínky základové 
půdy pro pozemní a průmyslové stavby, technické vlastnosti hornin a únosnost. Průzkum je 
evidován v Geofondu ČR pod značkou V045325. Sondy se nacházejí ve vzdálenosti cca 150 
m s. od lokality. 

RYŠKA J., 1983: Rožnov – Elektroprojekta. Podrobný inženýrskogeologický průzkum 
základových půd. Unigeo Ostrava, závod Ostrava. 
V rámci průzkumu byl proveden vrt J-1 do hloubky 8 m pod terénem. Byly zhodnoceny 
indexové vlastnosti zemin, mechanické vlastnosti zemin, vrtný profil a základová půda. 
Průzkum je evidován v Geofondu ČR pod značkou P042988. Sonda je situována ve 
vzdálenosti cca 250 m jz. od lokality. 

AQ-TEST s.r.o., 1994:  Riziková analýza. 
V rámci analýzy rizik byl proveden kontaminační průzkum saturované i nesaturované zóny. 
Průzkum není evidován v Geofondu ČR. Průzkumem byly na lokalitě zjištěny mírně zvýšené 
obsahy těžkých kovů, které ale nepředstavovaly zvýšené riziko pro životní prostředí dle tehdy 
platné legislativy. 

ENERGOAQUA, a.s., 2012:  Rožnov p. Radhoštěm – skládka TKO, Riziková analýza 
V rámci analýzy rizik byl proveden kontaminační průzkum saturované i nesaturované zóny. 
Průzkum není evidován v Geofondu ČR. Průzkumem byly ověřeny zvýšené obsahy sloučenin 
kadmia, rtuti, niklu, olova a zinku s překročením limitu B tehdy platného MP MŽP z roku 
1992.  

SEBERA I., 2015: Analýza rizik skládky v k.ú. Tylovice, místní část Horečky, závěrečná 
zpráva. AZ GEO s.r.o. 
Cílem průzkumu bylo posouzení rizik pro lidské zdraví a ekosystémy, navržení koncepce 
a cílových parametrů či dalších nápravných opatření eliminujících potenciální rizika staré 
skládky odpadů v Rožnově pod Radhoštěm – Tylovicích. Průzkumné práce zahrnovaly 
podrobný geofyzikální průzkum, 2 ks vrtných sond do hloubky 5 m p.t. a realizaci 
monitorovacího vrtu na odtokovém profilu skládky do hloubky 10 m p.t. Průzkum je 
evidován v Geofondu ČR pod značkou P149214. Výsledky jsou uvedeny níže v textu. 

SEBERA I., 2016-2017: Rožnov p. Radhoštěm – VMP – monitoring SEZ. AZ GEO s.r.o. 
Monitoring podzemních a povrchových vod byl realizován za účelem doplnění údajů o šíření 
kontaminace při různých meteorologických podmínkách a souvisejících různých stavech 
podzemních a povrchových vod. Cyklus monitoringu byl stanoven na 6 odběrů v průběhu 
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roku. Monitorovací práce byly prováděny v letech 2016-2017. Výsledky jsou uvedeny níže 
v textu. 

2.1.1 Základní výsledky dřívějších průzkumných a sanačních prací na lokalitě 
Z dříve realizovaných průzkumných prací na lokalitě vycházejí následující závěry: 

§ V roce 1994 byly na lokalitě zjištěny mírně zvýšené obsahy těžkých kovů, které ale 
nepředstavovaly zvýšené riziko pro životní prostředí dle tehdy platné legislativy. 

§ V roce 2012 byly ověřeny zvýšené obsahy sloučenin kadmia, rtuti, niklu, olova  
a zinku s překročením limitu B tehdy platného MP MŽP z roku 1992 (který 
v současné době není platný a byl nahrazen MP MŽP Indikátory znečištění z roku 
2014). 

§ V roce 2015 byl v prostoru předpokládané skládky proveden podrobný geofyzikální  
a kontaminační průzkum (Sebera, 2015), jehož úkolem bylo plošné a hloubkové 
vymezení skládkového tělesa a vytipování míst pro situování průzkumných vrtů. 
Z výsledků geofyzikálního průzkumu a následného výpočtu vyplývá, že zájmová 
kontaminovaná vrstva se rozkládá na ploše cca 3 600 m2 a při průměrné mocnosti cca 
3 m zahrnuje objem cca 10 800 m3. Při odhadované měrné hmotnosti cca 1,6 t/m3 byla 
tonáž navezených odpadů odhadnuta na cca 17 000 t. 

Vrtnými pracemi byla ověřena geologická stavba zájmové lokality do hloubky 10 m. 
Svrchní část profilu do hloubky 3,6 až 4,6 m pod terénem byla tvořena heterogenními 
navážkami, převážně písčité povahy. Skládkový materiál představoval zejména 
úlomky skel z obrazovek, různorodé kovové a plastové materiály, popel a kamení. 
Skládkový materiál nevykazoval zjevný zápach, byl suchý, místy při bázi až silně 
zavlhlý. Mocnost skládkové navážky dosahovala 3,5 až 4,5 m a vzrůstala tak směrem 
k jihu až jihozápadu.  

Za zdroj možné kontaminace na hodnocené lokalitě byla považována vrstva 
antropogenních navážek různorodého odpadu pocházejícího především z bývalého 
podniku Tesla, který se zabýval výrobou televizních a rozhlasových přijímačů. Na 
základě laboratorních analýz odebraných vzorků vyplynulo, že hodnocená zemina 
nesplňovala požadavky Vyhlášky 294/2005 Sb. pro ukládání odpadu na povrch terénu. 
Zároveň zde byly překročeny hodnoty indikátorů dle MP MŽP u ukazatelů arsen  
a některých polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Dále z analýz 
vyplynulo, že hodnocená zemina nepřekračovala nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů 
pro třídu vyluhovatelnosti IIa, dle přílohy č.2 Vyhlášky 294/2005 Sb., takže by 
v případě likvidace mohla být uložena na skládku ostatního odpadu. 

Kontaminace podzemní vody byla ověřena na nově vybudovaném monitorovacím 
objektu (HM-1) na odtokovém profilu z lokality a dále v nedaleké budované studni 
pro individuální zásobování vodou. Z porovnání laboratorních analýz s platnými 
limity vyplynulo, že podzemní voda na odtokovém profilu z lokality nepřekračovala 
indikátory znečištění stanovené MP MŽP z roku 2014. Zároveň bylo ověřeno, že voda 
v nedaleké studni splňuje ve sledovaných ukazatelích hodnoty hygienických limitů dle 
Vyhlášky č. 252/ 2004 Sb. 

Úroveň kontaminace povrchové vody byla ověřena odběrem bodového vzorku vody 
po směru proudění vodoteče pod zkoumanou lokalitou a následnou analýzou vzorku 
na vybrané kontaminanty. Současně byl poblíž místa odběru povrchové vody odebrán 
vzorek dnových usazenin potoka. Z následných laboratorních analýz vyplynulo, že 
povrchová voda v místní vodoteči překračovala normy environmentální kvality dle 
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přílohy č.3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (dnes již zrušená) v ukazatelích Cd, Hg a Ni. 
Současně bylo zjištěno, že koncentrace sledovaných škodlivin v sedimentu vodoteče 
překročily hodnoty pro sediment v ukazatelích Cd a Ni. 

V souvislosti s existencí kontaminované vrstvy antropogenních navážek na bývalé 
skládce odpadu na předmětné lokalitě nebyla zjištěna žádná zdravotní rizika. Ze 
závěru provedených prací však vyplynulo, že vzhledem k překročení závazných limitů 
dle platných právních předpisů v povrchové vodě a dnovém sedimentu byla zjištěna 
ekologická rizika, což dokládá existenci nevyhovujícího stavu, který je nezbytné řešit. 
Nápravná opatření nebyla navržena, v návaznosti na ekologická rizika byl započat 
monitoring kvality podzemních a povrchových vod. 

§ V rámci monitoringu vzorkování podzemních a povrchových vod (Sebera, 2016-
2017) bylo v dynamickém režimu odebráno ročně celkem 6 vzorků podzemní vody z 
vrtu HM-1, 6 vzorků ze soukromého hydrogeologického vrtu na parcele č. 1203/4 a 5 
vzorků ze studny u RD č.p. 2018. V rámci vzorkování povrchových vod byly na 
místní vodoteči vyznačeny 3 místa, na kterých byly pravidelně odebírány bodové 
vzorky povrchové vody. Oproti roku 2016 bylo doplněno další odběrové místo, a to na 
vtoku místní vodoteče do Horažďovického potoka. Analýzy podzemní vody potvrdily, 
že podzemní voda na odtokovém profilu z lokality nepřekračuje indikátory znečištění 
stanovené MP MŽP. Zároveň bylo ověřeno, že voda v nedaleké studni a vrtu splňuje 
ve sledovaných ukazatelích hodnoty hygienických limitů dle Vyhlášky č. 252/ 2004 
Sb. (pitná voda). 

Analýzy vzorků povrchové vody z místní vodoteče potvrdily překračování normy 
environmentální kvality pro povrchové vody dle přílohy č.3. Nařízení vlády  
č. 401/2015 Sb. (nahrazení nařízení vlády č. 61/2003). V ukazateli Ni bylo překročení 
ve většině odebraných vzorků a dosahovaly až více než dvojnásobku normy 
environmentální kvality (NEK). Také v ukazateli Cd bylo patrné dlouhodobé výrazné 
překračování NEK, a to až více než čtyřnásobné. 

Bylo konstatováno, že přítomnost bývalé skládky nemá negativní dopad na kvalitu 
podzemních vod na odtokovém profilu z předmětné lokality, jednoznačně však 
ovlivňuje kvalitu povrchové vody v místní vodoteči, kde bylo indikováno až 
několikanásobné překročení stanovených limitů pro nikl a kadmium.  

2.1.2 Přehled zdrojů znečištění 
Potenciální zdroj kontaminace na lokalitě představuje stará nezabezpečená skládka 
různorodého průmyslového a stavebního odpadu pocházející ze společnosti Tesla v Rožnově 
pod Radhoštěm, která se zabývala výrobou televizních a rádiových přijímačů.  

Erozní strž, která se i v současnosti na lokalitě zaváží především biologickým odpadem a 
redeponovanou hlínou, byla dříve plošně rozsáhlejší a dosahovala až k místní polní cestě 
(severní vymezení skládky). Právě tento prostor mezi cestou a bází strže byl v minulosti 
zavezen odpady, vyrovnán, překryt hlínou a zatravněn.  

2.1.3 Vytipování látek potenciálního zájmu a dalších rizikových faktorů 
Na základě závěrů předchozích průzkumů a obecné znalosti kontaminantů obvykle typických 
pro danou výrobu byly vymezeny následující látky potenciálního zájmu pro zeminy, 
podzemní a povrchovou vodu: 

§ PAU 

§ Těžké kovy – As, Cd, Hg, Ni, Pb, Zn 
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Vzhledem k situování lokality do erozní rýhy ve vymezením potenciálním sesuvném území 
lze na lokalitě předpokládat i možná rizika sesuvu. 

2.1.4 Předběžný koncepční model znečištění 
Na základě dosud známých skutečností je uvažován předběžný koncepční model s těmito 
migračními cestami znečištění a ohroženými subjekty (příjemci rizik): 

§ průnik kontaminace z ohnisek znečištění nesaturovanou zónou k hladině podzemní 
vody a promývání ohnisek znečištění srážkovou vodou → průsak do podzemních vod 
→ migrace znečištění podzemními vodami směrem k obytné zástavbě  ⇒ ohrožení 
zdraví obyvatelstva 

§ přímý kontakt s nebezpečnými odpady nebo kontakt s výluhy z těchto odpadů ⇒ 
ohrožení lokálního ekosystému, ohrožení pracovníků, obyvatel a návštěvníků tohoto 
místa 

§ potenciální ohrožení ekosystémů vázaných na povrchové vody vodotečí drenáží 
kontaminovaných podzemních vod do povrchových toků 

§ potenciální ohrožení pracovníků při výkopových pracích. 

Uvažované expoziční cesty a příjemci rizik jsou shrnuty v následující tabulce. 
Tabulka č. 4 Předběžný koncepční model znečištění 

Ohnisko/zdroj 
znečištění Transportní cesta Příjemce rizik Expoziční scénář 

Kontaminovaná 
vrstva zemin na 
zájmové ploše 

Migrace kontaminace z vrstvy zemin 
do vnějšího ovzduší vlivem větru 
a pohybu osob a mechanizmů. Orální 
a dermální expozice, u těkavých látek 
také inhalační expozice. 

Osoby pohybující se na 
kontaminovaném 
pozemku nebo v jeho 
blízkosti 

Potenciální, méně 
rizikový, v případě 
těkavých látek hypotetický 
(těkavé látky se na lokalitě 
nevyskytují) 

Migrace kontaminace z vrstvy zemin 
do podzemní vody –> transport 
podzemní vodou –> drenáž do 
vodotečí. Dermální a inhalační 
expozice.  

Povrchový tok a jeho 
ekosystémy 

Reálný, ověřený 

Lidé využívající tok 
k rekreačním účelům 

Nereálný, hypotetický 

Migrace kontaminace z vrstvy zemin 
do podzemní vody -> transport 
podzemní vodou do studní pro 
individuální zásobování. Orální, 
dermální a inhalační expozice. 

Obyvatelé blízkých 
rodinných domů. 

Reálný, avšak 
nepotvrzený 

Náhodná ingesce při zemních pracích 
Pracovníci provádějící 
zemní práce, rezidenti 
pohybující se na lokalitě 

Méně rizikový, 
potenciální  Kontaminovaná 

podzemní voda 
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2.2 Aktuální průzkumné práce 

2.2.1 Metodika a rozsah průzkumných a analytických prací 
Přípravné práce 
Přípravné práce byly zahájeny rekognoskací zájmového území s vytýčením míst vhodných 
pro umístění budoucích monitorovacích vrtů a předběžným ověřením situování stávajících 
domovních studní po na odtokovém profilu lokality, tj. na ulici Dolní Dráhy a Horečky. 
Rekognoskace a vytýčení byly provedeny dne 18.7.2018. 

Doplňující vrty HM-2, HM-3 a HM-4 byly vytýčeny na pozemcích objednatele mimo dosah 
vedení stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Vrt HM-2 byl vytýčen na 
p.č. 1264 (k.ú. Tylovice) a z hlediska proudění podzemních vod je umístěn na přítokovém 
profilu pro ověření pozaďových hodnot. Vrt HM-3 byl vytýčen v místě skládky, při jejím 
jižním okraji na p.č. 1269 (k.ú. Tylovice). Poslední vrt HM-4, na odtokovém profilu, byl 
vytýčen na p.č. 1205 (k.ú. Tylovice). Situování průzkumných prací a ověřených stávajících 
domovních studní je přehledně uvedeno v příloze č. 2 této zprávy. 

Vytýčení vedení inženýrských sítí bylo zajištěno objednatelem. Na lokalitě nejsou 
evidovány žádné inženýrské sítě, nejbližším podzemním vedením je vodovod, který vede 
mimo oblast projektovaných prací.  

V rámci přípravných prací byly dále provedeny oznamovací povinnosti vyplývající ze 
zákona o geologických prací č. 62/1988 Sb., v platném znění: 

• Evidence průzkumných prací u České geologické služby: akce byla zaevidována dne 
17.7.2018 pod evidenčním číslem ČGS/10585/2018. 

• Oznámení na obci (Městský řad Rožnov p. Radhoštěm) bylo provedeno dne 
17.7.2018. 

Vzhledem k rozsahu vrtných strojních prací byl realizační projekt průzkumných prací dále 
schválen na Krajském úřadě Zlínského kraje bez dalších připomínek (Stanovisko č.j. KUZL 
38318/2016 ze dne 27.6.2016), na odboru environmentálních rizik a ekologických škod 
MŽP (Stanovisko č.j. 37742/ENV/16 1886/750/16/LC ze dne 29.6.2016) a na ČIŽP, 
oblastním inspektorátu Brno (Stanovisko zn. ČIŽP/47/OOV/0901663.012/16/BMT ze dne 
20.6.2016). Tato stanoviska byla vydána v rámci žádosti o podporu z Operačního programu 
Životní prostředí, 36. Výzva, prioritní osa 3 – specifický cíl 3.4. Dokončení inventarizace  
a odstranění staré ekologické zátěže pro starou skládku odpadů podniku Tesla.  

Vrtné práce 
Monitorovací hydrogeologické vrty 

V rámci průzkumu byly vyhloubeny a trvale vystrojeny 3 hydrogeologické vrty do finálních 
hloubek 8,3 až  8,5 p.t. Jejich situování je koncipováno ve vztahu k posouzení kontaminace 
vod, tedy 1 monitorovací vrt je umístěn na přítokovém profilu pro ověření pozaďových 
hodnot (HM-2), další vrt je umístěn v místě skládky (HM-3) a poslední projektovaný vrt je 
umístěn na odtokovém profilu (HM-4), viz příloha č. 2. Všechny monitorovací objekty byly 
geodeticky zaměřeny včetně výškopisu, pro přesnou interpretaci proudění podzemní vody 
na zájmové lokalitě. 

Monitorovací vrty jsou označené jako HM-2 až HM-4 a doplňují již dříve realizovaný HG 
objekt HM-1 při patě skládky.  
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Vrty byly hloubeny rotačně jádrovým způsobem do předkvartérního podloží s průměrem 
vrtání 156 mm (vrtná souprava Multidrill Hyndaga). Vrty jsou trvale vystrojeny PVC 
zárubnicemi o průměru 110 mm. Perforovaná část je umístěna v úseku minimálně 1 m nad 
ustálenou hladinou podzemní vody až do konečné hloubky vrtu s půlmetrovým kalníkem. 
Přesná výstroj vrtu je patrná z geologické dokumentace v příloze č. 4. Obsyp vrtu byl 
proveden praným štěrkem zrnitosti 4/8 mm. Ústí vrtů byly opatřeny ocelovou ochrannou 
pažnicí s uzamykatelným poklopem, která jsou na povrchu zpevněna obetonováním. 
Ochranné zhlaví a svrchní plná část výstroje byla utěsněna jílováním.  

Vrty byly na místě zdokumentovány a popsány přítomným geologem. Součástí geologické 
dokumentace byl popis zastižených zemin a hornin z hlediska litologie, petrografie  
a z hlediska vizuálně patrné přítomnosti kontaminace. 

Před realizací vrtů a sond bylo provedeno řádné vyčištění vrtného nářadí tak, aby bylo 
zamezeno nežádoucí kontaminaci vzorků zemin a podzemní vody.  

Přebytek vrtného jádra byl v případě kontaminovaného materiálu (předpoklad přebytku 
z vrtu HM-3 a inklinovrtu) odvezen zhotovitelem na skládku k likvidaci v souladu s platnou 
legislativou. Na základě dříve provedených laboratorních analýz bylo předpokládáno možné 
uložení na skládce ostatního odpadu. Přebytek jádra z vrtů umístěných na přítokovém 
profilu (p.č. 1264) a odtokovém profilu (p.č. 1205) – tedy mimo skládkovou lokalitu, byly 
ponechány na místě, dle odsouhlasení objednatele (např. v okolí stromů apod.). 

Průzkumné sondy 

Pro ověření rozsahu a stupně kontaminace horninového prostředí nesaturované a saturované 
zóny byly vyhloubeny mělké a hlubší nevystrojené sondy. Provedené sondy doplnily již 
realizované sondy v rámci předchozí etapy environmentálního hodnocení lokality. Celkem 
bylo vyvrtáno 14 mělkých nevystrojených sond označených S-3 až S-16 do max. hloubky 5 
m a 6 hlubších nevystrojených sond do hloubky max. 10 m p.t.. Celkem bylo odvrtáno 
120,5 bm. 

Sondy byly na místě dokumentovány přítomným geologem. Po odběru vzorků byly sondy 
zlikvidovány zpětným hutněným záhozem. Hlubší sondy byly hloubeny jádrovou vrtnou 
technologií, soupravou HVS 248 s průměrem vrtání 220 mm, mělčí vrty byly provedeny 
ruční vrtnou soupravou MAKITA vibrační technologií s průměrem vrtání 100 až 60 mm. 
Vrtání probíhalo fázovitě a v jeho průběhu byly odebírány vzorky zemin. Situace 
realizovaných sond je znázorněna v příloze č.2. 

Inklinometrický vrt 

V blízkosti paty svahu skládkové lokality byl pro potřeby posouzení stability svahu 
realizován stálý inklinometrický vrt do projektované hloubky 20 m pod terénem, který bude 
sloužit pro monitorování svahových pohybů skládkového tělesa.  

Pro realizaci vrtu byla zvolena technologie jádrového vrtání jednoduchou jádrovnicí 
s korunkou z tvrdokovu o průměru 220 mm, od hloubky 15 m bylo pokračováno v hloubení 
rotačně-příklepovou technologií se vzduchovým výplachem pomocí ponorného kladiva 
průměru 152 mm. Vrt byl po odvrtání trvale vystrojen inklinometrickými pažnicemi  
o průměru 73 mm.  

Inklinometrická pažnice byla od paty vrtu zainjektována směsí cement-bentonit-voda v celé 
délce. Pažnice byly spojovány trhacími nýty a spoje navíc přelepovány vodotěsnou páskou. 
Zhlaví vrtu bylo opatřeno uzamykatelnou ocelovou chráničkou. Kolem chráničky byla 



 Doprůzkum a analýza rizik – lokalita Tylovice, Rožnov p. Radhoštěm 
 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm, p.o.  Závěrečná zpráva analýzy rizik 

18 

instalována betonová skruž DN 800. Inklinometrický vrt byl proveden kolovou vrtnou 
soupravou společnosti UNIGEO a.s. 

Vzorkovací práce 
Jako prioritní kontaminanty byly pro zeminy a podzemní a povrchové vody určeny:  

§ PAU 

§ Těžké kovy – As, Cd, Hg, Ni, Pb, Zn 

Vzorky podzemní vody 

Vzorky podzemní vody byly odebrány ze všech 3 nových hydrogeologických vrtů a z 1 
stávajícího HG objektu. Odběr podzemní vody z vrtu HM-2 byl proveden dne 15.8.2018 po 
ukončení čerpací zkoušky, vzorky z ostatních vrtů byly odebrány 16.8.2018.  

Vzorkovací práce byly prováděny v souladu s příslušnými částmi ČSN ISO 5667 „Jakost vod. 
Odběr vzorků“. Z nových vrtů byly vzorky podzemní vody odebírány po jejich vyčištění a 
ustálení hydrodynamických poměrů. Před vlastním odběrem byla zaměřena hloubka 
ustálené hladiny podzemní vody. Vzorky podzemní vody byly odebírány v dynamickém 
režimu, tj. po odčerpání minimálně tří objemů vodního sloupce v objektu a po ustálení 
sledovaných hodnot teploty, pH, ORP a vodivosti čerpané podzemní vody (terénním 
měřícím zařízením). Vydatnost čerpadla byla regulována tak, aby nedošlo ke snížení 
většímu než 1/3 výšky vodního sloupce. Odběr vzorků podzemní vody byl proveden 
čerpadlem typu Gigant. 

Při všech vzorkovacích pracích byly důsledně dodržovány postupy zajištění kvality 
vzorkovacích prací a dekontaminace použitého vzorkovacího vybavení. 

Po odběru byly naplněné vzorkovnice uloženy v přenosných chladicích boxech s teplotou 
4°C. Ochrana vzorků byla provedena naplněním vzorkovnice až po hrdlo, těsným 
uzavřením vzorkovnice, přepravou vzorků v chladicích boxech, případně analytickým 
zpracováním vzorků do 24 hodin po odběru. Celkem byly odebrány 4 ks vzorků 
podzemních vod. 

Vzorky povrchových vod 

Vzorky povrchových vod byly odebírány jako vzorky prosté a jejich odběr byl prováděn 
přímo do předepsaných vzorkovnic. Vzorkovací práce byly prováděny v souladu 
s příslušnými částmi ČSN ISO 5667 „Jakost vod. Odběr vzorků“.  

Při odběru vzorků byly rovněž ve vodě in-situ jednorázově zaměřeny základní fyzikálně-
chemické parametry v minimální rozsahu teplota, pH, ORP a vodivost, stejně jako v případě 
podzemní vody. 

Při všech vzorkovacích pracích byly důsledně dodržovány postupy zajištění kvality 
vzorkovacích prací a dekontaminace použitého vzorkovacího vybavení. 

Po odběru byly naplněné vzorkovnice uloženy v přenosných chladicích boxech s teplotou 
4°C. Ochrana vzorků bude provedena naplněním vzorkovnice až po hrdlo, těsným 
uzavřením vzorkovnice, přepravou vzorků v chladicích boxech, případně analytickým 
zpracováním vzorků do 24 hodin po odběru. Celkem byly dne 16.8.2018 odebrány 3 ks 
vzorků povrchových vod přibližně v místech odběrů v minulosti realizovaného monitoringu. 
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Vzorky zemin 

Vzorky zemin byly odebírány z navážkové vrstvy nesaturované a příp. saturované zóny 
skládkové lokality a z potočních sedimentů blízké vodoteče ve formě intervalových  
a směsných vzorků.  

Z jednotlivých sond byly odebrány intervalové vzorky zemin s předpokládaným hloubkovým 
rozsahem odběru do 0,5 m (např. z hloubkové úrovně 2,0-2,5 m), příp. jako směsné, 
z hloubkového odběrného rozsahu přesahujícího 1 m (např. 5,0-7,0 m), dle reálně ověřené 
kontaminace v geologickém profilu sondy. Celkový počet vzorků odebraných pro ověření 
znečištění prioritních kontaminantů je 15 ks. Z potočních sedimentů byly odebrány vzorky 
zemin v celkovém počtu 5 ks, ze dna koryta vodoteče, v jednotlivém kroku po cca 10 m ve 
směru odtoku povrchových vod. Tyto vzorky, celkem 5 ks, byly rovněž stanoveny v rozsahu 
prioritních kontaminantů (PAU, těžké kovy). 

Z jednotlivých sond a potočních sedimentů byly dále odebrány vzorky zemin pro stanovení 
kvalitativních parametrů „odpadů“ dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.: 

§ Pro stanovení kontaminace dle tabulky č. 10.1 vyhlášky bylo odebráno celkem 5 
intervalových příp. směsných vzorků zemin z jednotlivých sond, příp. z více sond a 3 
směsné vzorky z potočních sedimentů. Celkem bylo v tomto rozsahu stanoveno 8 
vzorků zemin. 

§ Pro stanovení ekotoxicity dle tabulky 10.2. vyhlášky byly odebrány celkem 3 směsné 
vzorky z navážkové vrstvy a 3 směsné vzorky z potočních sedimentů. Celkem bylo 
v tomto rozsahu stanoveno 6 vzorků zemin. 

§ Pro stanovení kvalitativních parametrů výluhu (třídy IIa) vyhlášky bylo odebráno 
celkem 5 směsných vzorků zemin navážkové vrstvy a 3 směsné vzorky potočních 
sedimentů. Celkem bylo v tomto rozsahu stanoveno 8 vzorků zemin. 

Pro hranice vzorkovacích intervalů bylo respektováno litologické rozhraní a rozhraní 
kontaminace dle organoleptického posouzení. Odebrané vzorky byly homogenizovány  
a následně uloženy do PE sáčků. Vzorky byly označeny totožně s označením průzkumného 
díla, se vzorkovacím intervalem a datem odběru. Neprodleně po odběru byly vzorkovnice 
neprodyšně uzavřeny a uloženy v přenosných termoboxech a následně protokolárně předány 
do akreditované laboratoře. Celkem bylo odebráno 42 vzorků z dočasných sond. 

Odběry vzorků zemin ze všech sond a vrtů prováděla odborně způsobilá osoba pro daný odběr 
vzorků za účasti geologického dozoru. Vzorky zemin byly odebírány dle standardních 
operačních postupů pro odběr vzorků zemin - SOP VZ 06 autorizované Českým institutem 
pro akreditaci pod č. 311/2004. Vzorkovací práce byly prováděny v souladu s metodickým 
pokynem MŽP pro vzorkování v sanační geologii z r. 2006. 

Odběry zemin pro IG vyhodnocení stability skládkové lokality: 

Pro potřeby vyhodnocení stability svahu byly z inklinometrického vrtu IN-1 a ze sondy S-22 
(situovaných v blízkosti paty svahu) odebrány následující vzorky zemin: 

§ 2 ks neporušených vzorků pro stanovení efektivní smykové zkoušky 

§ 2 ks neporušených vzorků pro stanovení reziduální smykové zkoušky 

§ 2 ks neporušených vzorků pro stanovení stlačitelnosti 

§ 4 ks poloporušených vzorků zeminy 

Laboratorní práce provádělo Středisko laboratoře mechaniky zemin společnosti UNIGEO a.s., 
které je akreditované Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 
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17025:2005 a je zkušební laboratoří č. 1412. Přehled odebraných vzorků zemin a vod je 
uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 5 Přehled odebraných vzorků zemin a vod 

zemina 

objekt metráž analýzy datum 
odběru objekt metráž analýzy datum 

odběru 
IN-1 10,3-10,6 klasifikační rozbor 3.8.2018 S-7 2,5-3,0 Kontaminace PAU a TK 1.8.2018 
IN-1 13,6-14,0 smyk a edometr 3.8.2018 S-14 0,8-1,0 Kontaminace PAU a TK 15.8.2018 
IN-1 13,6-14,3 klasifikační rozbor 3.8.2018 S-16 1,0-1,5 Kontaminace PAU a TK 15.8.2018 

IN-1 2,0-4,0 odpadové analýzy 3.8.2018 S-17 3,0-4,0 odpadové analýzy 
(směsný 3) 17.8.2018 

S-13 1,0-1,5 
směsný 1 
(odpadové 
analýzy) 

7.8.2018 

S-18 4,0-4,5 Kontaminace PAU a TK 16.8.2018 

S-12 1,5-2,0 S-18 7,0-8,0 
odpadové analýzy 

(směsný 2:bez 
ekotoxicity) 

16.8.2018 

S-11 0,6-1,0 S-19 2,5-3,0 Kontaminace PAU a TK 16.8.2018 

S-8 1,5-3,0 odpadové analýzy 
bez ekotoxicity 2.8.2018 S-19 6,0-7,0 

odpadové analýzy 
(směsný 2:bez 
ekotoxicity) 

16.8.2018 

S-8 4,0-4,5 Kontaminace PAU 
a TK 2.8.2018 S-20 2,0-4,0 Kontaminace PAU a TK 17.8.2018 

S-9 1,5-2,0 Kontaminace PAU 
a TK 2.8.2018 S-21 7,0-8,0 

odpadové analýzy 
(směsný 2:bez 
ekotoxicity) 

16.8.2018 

S-4 3,0-3,5 Kontaminace PAU 
a TK 1.8.2018 S-21 5,0-5,5 Kontaminace PAU a TK 16.8.2018 

S-10 2,0-2,5 Kontaminace PAU 
a TK 2.8.2018 S-22 2,0-4,0 Kontaminace PAU a TK 15.8.2018 

S-3 3,0-4,0 Kontaminace PAU 
a TK 1.8.2018 S-22 8,0-8,4 smyk, edometr 15.8.2018 

S-5 0,9-1,1 Kontaminace PAU 
a TK 1.8.2018 S-22 8,4-8,6 klasifikační rozbor 15.8.2018 

S-6 3,5-4,0 Kontaminace PAU 
a TK 1.8.2018 S-22 5,0-5,5 klasifikační rozbor 15.8.2018 

podzemní a povrchová voda a potoční sediment 

objekt analýzy datum 
odběru objekt analýzy datum odběru 

HM-1 PAU, TK, UCHR 16.8.2018 PV-3 PAU, TK 16.8.2018 
HM-2 PAU, TK, UCHR 15.8.2018 PVZ-1 PAU, TK, odpadové analýzy 16.8.2018 
HM-3 PAU, TK 16.8.2018 PVZ-2 PAU, TK 16.8.2018 
HM-4 PAU, TK 16.8.2018 PVZ-3 PAU, TK, odpadové analýzy 16.8.2018 
PV-1 PAU, TK 16.8.2018 PVZ-4 PAU, TK 16.8.2018 
PV-2 PAU, TK 16.8.2018 PVZ-5 PAU, TK, odpadové analýzy 16.8.2018 

 

Laboratorní práce 
V rámci projektovaných průzkumných prací byly provedeny laboratorní analýzy vzorků 
podzemní vody zaměřené na PAU a těžké kovy (As, Cd, Hg, Ni, Pb, Zn). 

Laboratorní práce provedla analytická laboratoř ALS CZECH REPUBLIC, s.r.o, která je 
akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 
17025:2005 a je zkušební laboratoří č. 1163. 
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Podzemní voda 

U odebraných vzorků podzemních vod (celkem 4 vzorků) byly analyzovány následující látky: 

§ PAU v rozsahu dle Metodického pokynu Indikátory znečištění z roku 2014 a výše 
uvedené těžké kovy. U dvou vybraných vzorků PV byl navíc proveden základní 
chemický rozbor (pro ověření základních kationtů a aniontů - UCHR). 

Povrchová voda  

U odebraných vzorků povrchové vody (celkem 3 vzorků) byly analyzovány následující látky: 

§ PAU v rozsahu dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení  
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech a výše uvedené těžké kovy. 

Zeminy 

U odebraných vzorků zemin saturované a nesaturované zóny (celkem 42 vzorků) byly 
analyzovány následující látky: 

§ PAU dle MP MŽP IZ (2014) a výše uvedené těžké kovy ve 20 vzorcích zeminy. 
§ Stanovení dle tabulky č. 10.1. vyhlášky č. 294/2005 Sb., bylo provedeno na 8 vzorcích 

zeminy. 
§ Stanovení dle tabulky č. 10.2. vyhlášky č. 294/2005 Sb., bylo provedeno na 6 vzorcích 

zeminy. 
§ Stanovení dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. bylo provedeno na 8 vzorcích 

zeminy (výluhová třída IIa). 

Výběr vzorků pro stanovení prioritních kontaminantů byl proveden po organoleptickém 
posouzení odebraných vzorků. Vybrány byly ty vzorky, které vykazovaly zjevnou vizuální 
kontaminaci a zápach typický pro sloučeniny ze skupin ropných uhlovodíků. 

Veškeré laboratorní analýzy byly prováděny v laboratoři akreditované Českým institutem pro 
akreditaci o.p., dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v celém rozsahu sledovaných parametrů.  

Laboratorní stanovení zemin pro IG vyhodnocení stability skládkové lokality: 

Ve 2 ks vzorků byla stanovena efektivní smyková zkouška dle ČSN CEN ISO/TS 17892-10, 
ve 2 ks vzorků byla stanovena reziduální smyková zkouška rovněž dle ČSN CEN ISO/TS 
17892-10 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin. Část 10 – 
Krabicová smyková zkouška. 

Ve 2 ks vzorků byla stanovena stlačitelnost v edometru dle ČSN CEN ISO/TS 17892-5 
Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin. Část 5 – Stanovení 
stlačitelnosti zemin v edometru. 

Ve 4 ks poloporušených vzorků pak byly stanoveny základní indexové zkoušky, stanovení 
zdánlivé hustoty částic, stanovení objemové hmotnosti dle následujících ČSN: 

§ vlhkost dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1  

§ zrnitost dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4 

§ mez tekutosti, mez plasticity dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12 

§ objemová hmotnost dle ČSN CEN ISO/TS 17892-2  

§ zdánlivá hustota pevných částic dle ČSN CEN ISO/TS 17892-3 
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Výsledky laboratorního stanovení jsou přehledně uvedeny v tabulkách přílohy č. 5 včetně 
srovnání s legislativními limity. 

 Hydrodynamické zkoušky 
V nově vybudovaném vrtu HM-2 byla za účelem stanovení hydraulických charakteristik 
horninového podloží provedena hydrodynamická zkouška, která byla realizována jako 
orientační čerpací zkouška s délkou čerpání cca 3 hod. a následnou stoupací zkouškou. Okolní 
objekty byly využity jako pozorovací.  

Čerpací zkouška byla provedena dne 15.8.2018 pomocí ponorného čerpadla s  maximálním 
výkonem 1 l/s. Odčerpávaná voda byla vypouštěna hadicí na terén (do blízkého lesního 
porostu). Čerpané množství bylo kontrolováno odměrnou nádobou a hladina vody ve vrtu 
měřena elektrokontaktním hladinoměrem s přesností ±1 mm.  
Hydrodynamická zkouška byla vyhodnoceny metodou přímkové aproximace dle Jacoba 
vycházející z Theisovy rovnice pro neustálené proudění podzemní vody. Na základě výsledků 
byly stanoveny hydraulické parametry kolektoru (transmisivita, koeficient filtrace). Ovlivnění 
okolních objektů nebylo indikováno. Protokol o hydrodynamické zkoušce tvoří přílohu č. 6. 

Geodetické práce 
Všechny nově provedené hydrogeologické vrty a nevystrojené mělké sondy byly geodeticky 
zaměřeny v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému BpV (souřadnice Z byla 
zaměřena pro úroveň terénu v místě objektu i pro odměrný bod OB). Celkem bylo zaměřeno 
23 objektů, z toho 3 nové monitorovací vrty, 1 stávající a 19 nevystrojených mělkých sond.  

Zaměření odpovídá požadavkům MŽP na závazný formát dat pro SEKM dle metodického 
pokynu MŽP (2009). 

Pro potřeby vyhodnocení kontaminačního doprůzkumu a analýzy rizik byl navíc zaměřen 
průběh potoka a domovní studna u č.p. 2430. Protokol o geodetickém zaměření je uveden 
v příloze č. 9.  

Vyhodnocení stability svahu 
Výpočty stability svahu byly zpracovány pomocí programu FINE – GEO5 v17, modul 
stabilita svahu. Výpočet stability svahu byl proveden klasickým způsobem řešení stability 
analytickými metodami mezních stavů (proužkovou metodou Bishop, Petterson, Spencer). 
Tyto proužkové metody rozdělují horninové prostředí na svislé proužky, mezi nimiž pak 
počítá normálové a smykové složky sil a proto jsou vhodné zejména pro zeminy.  

Pro popis svahových pohybů byly rovněž vyhodnoceny výsledky sady inklinometrických 
měření dle standartních inženýrsko-geologických postupů a výsledky penetrační sondy. 
Závěrečná zpráva zhodnocení stability svahu je vypracována samostatně inženýrským 
geologem a je součástí přílohy č. 10. 

Ostatní 
Všechny technické práce, události a případné změny byly zaznamenávány do stavebního 
deníku, který byl veden zhotovitelem akce. Po ukončení terénních prací, dne 31.8.2018 se na 
lokalitě konal kontrolní den. Ukončení jednotlivých etap prací je uvedeno ve stavebním 
deníku.  
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2.2.2 Výsledky průzkumných prací 
Geologické poměry 
Zájmové území má oválný tvar o rozměrech cca 80 x 50 m a celkovou plochou cca 0,3 ha. Na 
této ploše bylo provedeno celkem 14 ks mělkých sond do max. hloubky 5 m p.t. (S-3 až S-16) 
a dalších 6 ks hlubších sond do hloubky 10 m p.t. (S-17 až S-22). Dále byly provedeny stálé 
monitorovací vrty HM-2 až HM-4 a inklinometrický vrt při hraně skládkové lokality. Názvy 
sond a vrtů navazovaly na předchozí průzkumné práce, kdy byly realizovány sondy S-1 a S-2 
a monitorovací vrt HM-1 (Sebera, 2015).  

Průzkumnými pracemi byla ověřena geologická stavba zájmové lokality do hloubky až 20 m  
a zastihla celý kvartérní pokryv včetně podložních hornin. Za reprezentativní původní 
horninový profil lze uvažovat geologický sled z vrtů HM-2 a HM-4. V těchto vrtech byly 
zastiženy 0,1-0,3 m mocné humózní hlíny, prachovito-jílovité, pod kterými byly ověřeny 
deluviální hlíny rezavě hnědé, šedě smouhované, tuhé, s příměsí valounků především 
pískovce do velikosti 2 cm. Mocnost deluviálních hlín dosahovala 2,6 až 3,7 m. Pod hlínami 
byla ověřena přechodná vrstva deluviálních hlín s pozvolným přechodem do eluvií jílovců  
a dosahovala mocnosti až 1,8 m. Níže, tedy od hloubky cca 3,1 (HM-2) až 5,8 m (HM-4) se 
již nacházela eluviální vrstva jílovců šedých až tmavě šedých barev, laminovaných, 
destičkovitě rozpadavých, které byly od hloubky cca 8 až 15 m pevné až tvrdé.  

Ostatními vrty a sondami byly zastiženy různorodé navážky o průměrné mocnosti 4,2 m  
(s mediánem 3,6), přičemž průměrná mocnost skelné drtě, příp. navážek s příměsí skla 
dosahuje 1,3 m (s mediánem 0,5 m). Celková kubatura navážek byla z modelového výstupu 
stanovena na 11 840 m3, z toho pak kubatura skelných navážek činí 1800 m3. Báze navážek se 
pohybuje v hloubce 0,5 (při severním okraji lokality) až 10,3 m při jižním okraji skládky  
(u strže). V podloží navážek byly lokálně ověřeny jílovité deluviální hlíny, které přecházely 
do eluvií podložních šedých jílovců. V hlubších sondách byly lokálně pod skládkovým 
materiálem ověřeny jílovité hlíny s ojedinělou příměsí navážkového materiálu (dřeva, dráty), 
které mohou představovat určitou podložní izolaci, která mohla být při zavážení odpadu 
v původním terénu realizována (mocnost této vrstvy v sondě S-22 dosahovala 1,8 m). Povrch 
podložních jílovců byl ověřen v rozmezí 416,57 až 438,18 m n.m. 

Geologická dokumentace realizovaných sond je uvedena v příloze č. 4, geologické poměry 
jsou rovněž v této příloze interpretovány vykreslením geologických řezů, které jsou vedeny ve 
směru SV-JZ a SZ-JV. 

Vyhodnocení stability svahu 
Na příčném profilu bylo provedeno posouzení stability svahu staré skládky odpadů v Rožnově 
pod Radhoštěm - Tylovicích pro stávající stav. Posuzovanou lokalitu lze charakterizovat jako 
území s četným výskytem sesuvů půdy, které jsou charakterizovány jako svahové nestability 
přírodního původu vlivem vodní eroze a akumulace. Samotná lokalita se nachází na území 
vymezeného potenciálního plošného sesuvu č. 3791 Tylovice se sklonem 18° a expozicí JZ.  

Profil stabilitního posouzení byl zvolen jako modelový dle dodaných podkladů a reprezentuje 
nejvíce kritickou část svahu. Stabilita svahu byla posouzena metodou mezní rovnováhy  
i metodou konečných prvků. Stávající svah na zájmové lokalitě se dle stabilitních výpočtů 
pohybuje na hranici stability. Svah bývalé skládky se nachází v okrajovém území, v lesním 
porostu a při vzniku případných svahových pohybů nedojde k přímému ohrožení života či 
majetku občanů předmětné obce. Z tohoto důvodu nepovažujeme za nutné přistoupení 
k okamžité sanaci svahu. Při jeho úpravách k zajištění požadované stability doporučujeme 
zajištění paty svahu, aby nedošlo k urychlení svahových pohybů. Během průzkumných prací 
byl na koruně svahu proveden inklinometrický vrt IN-1 pro měření posunů svahu 
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skládkového tělesa. Doporučujeme pokračovat v inklinometrickém měření v určitém časovém 
intervalu (např. 3 x ročně) na tomto vrtu a dle výsledků přijmout případná opatření k sanaci 
předmětného svahu. Zpráva o vyhodnocení stability je uvedena v příloze č. 10. 

Hydrogeologické poměry  
Obecné hydrogeologické poměry lokality ve vazbě na geologickou skladbu jednotlivých 
litologických prvků jsou popsány podrobně v kapitole 1.2.3.  

Provedené práce prokázaly lokální nesouvislou silně zavlhlou až zvodnělou část skládkových 
navážek, zejména při bázi navážkové vrstvy, která navazovala na tuhé deluviální jílovité 
hlíny. Hlavní zvodeň na lokalitě představuje puklinový kolektor svrchní eluviální zóny 
jílovců, která byla ověřena vrty IN-1, HM-2 až HM-4 a dále vrtem HM-1 (Sebera, 2015). 
Naražená hladina podzemní vody byla v monitorovacích vrtech HM zastižena v úrovni 6,0 až 
7,5 m p.t. (416,37 až 435,28 m n.m.), její ustálená úroveň se pohybovala v úrovni 3,92 až 6,4 
m p.t. (423,08 až 441,99 m n.m.). 

Vydatnost kolektoru odpovídá na základě provedené čerpací zkoušky 0,1 l/s. Podzemní voda 
je mírně napjatá. Směr proudění podzemní vody v této zvodni odpovídá úklonu báze navážek, 
resp. povrchu eluviální zóny a přibližně se shoduje s úklonem reliéfu terénu. Podzemní voda 
odtéká jjz. až jz. směrem, do erozní strže, která sezónně vytváří drobnou vodoteč, resp. 
drenážní bázi lokality. Interpretace ověřených ustálených úrovní hladiny podzemní vody 
v zájmovém území z monitorovacích objektů, doplněných informacemi z blízké domovní 
studny, jsou uvedeny v příloze č. 3. Výsledky terénního měření hladin podzemní vody včetně 
záměru základních fyzikálně-chemických parametrů je součástí následující tabulky. 

Tabulka č. 6 Výsledky terénního měření hydrogeologických a hydrochemických 
parametrů podzemní a povrchové vody 

Objekt HPV 
[m od OB] 

Z OB 
[m n.m.] 

HPV  
[m n.m.] 

HPV N 
[m od ter.] 

Z ter 
[m n.m] 

HPV N  
[ m n.m.] pH Vodivost 

[µS/cm] 
Eh 

[mV] 
HM-1 5,02 435,23 430,21 7,5 434,68 427,15 7,24 354 -4 
HM-2 3,92 441,99 438,07 6 441,28 435,28 6,83 332 14 
HM-3 4,47 436,78 432,31 7,5 436,38 428,88 7,02 658 4 
HM-4 6,4 423,08 416,68 6 422,37 416,37 6,9 348 11 
PV-1 - 424,95 424,95 - 424,95 424,95 7,24 678 -5 
PV-2 - 418,71 418,71 - 418,71 418,71 7,72 497 -36 
PV-3 - 415,47 415,47 - 415,47 415,47 7,91 404 -45 

St 2430 4,56 418,33 413,77 - - - - - - 
Vysvětlivky: HPV hladina podzemní vody 
  Z  výškopisná poloha 
  OB odměrný bod 
  N naražená úroveň HPV 
  

Graficko-početním řešením průběhu hydrodynamické zkoušky (příloha č. 6) byly získány 
hydraulické parametry horninového prostředí - součinitel transmisivity T a koeficient filtrace 
K. Průměrná hodnota transmisivity stanovená pro kolektor v okolí objektu HM-2 byla 
vypočtena na T = 5,59.10-5 m2/s, což odpovídá prostředí IV třídy transmisivity (s nízkou 
transmisitivou) a s vodohospodářským významem vhodným pro jednotlivé, víceméně 
nepravidelně využívané odběry pro místní zásobování; Krásný, 1986). Průměrná hodnota 
koeficientu filtrace K pak byla stanovena na hodnotu 2,24.10-5 m/s a odpovídá prostředí mírně 
propustnému (Jetel, 1977). 
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Hydrologické poměry 
Území je odvodňováno bezejmennou drobnou vodotečí, která pramení přímo pod skládkovým 
tělesem. V širším pohledu je území odvodňováno Hážovickým potokem, který tvoří 
levostranný přítok Rožnovské Bečvy. Skládková lokalita navazuje při severním okraji na 
ploché návrší s dílčí hydrologickou rozvodnicí, kde jsou zřejmá místa s vyšší vlhkostí 
(pravděpodobně místa se zvýšenou přímou infiltrací), což dokumentují vlhkomilné rostliny, 
zejména rákos. Místní drobná vodoteč pramenící pod skládkovou lokalitou vytváří přirozený 
odvodňovací prvek lokality a v období s nízkými srážkovými úhrny je tvořena pouze drenáží 
podzemních vod. Tomu také odpovídá charakter vodního toku, který vykazuje velmi nízké 
průtoky v mělkém korytě. 

Zmíněná vodoteč měla v době zpracovávání této zprávy, i v předchozích etapách průzkumu 
(Sebera, 2015) minimální průtok a šlo spíše o stagnující vodu. Po cca 200 m je koryto potoka 
zaústěno do zatrubněného úseku (z důvodu dojezdu aut na pozemky za potokem). Zatrubněný 
úsek končí až před zaústěním do Hážovického potoka.  

Vzhledem ke srážkově až mimořádně podnormálnímu období, které předcházelo aktuálně 
prováděným průzkumným pracím, lze vzorkovanou povrchovou vodu z vodoteče považovat 
za přímé drenážní vody z lokality. Tyto vody jsou pak po směru odtoku povrchových vod 
nařeďovány čistými podzemními vodami a dochází tak ke snižování koncentrací 
kontaminantů. Vizuální kvalita povrchových vod byla v místě prameniště velmi špatná, byly 
zde zřejmé rezavé povlaky biologického charakteru, směrem po odtoku se organoleptická 
kvalita vody zlepšovala, nicméně v sedimentech bylo i v případě posledního vzorkovaného 
bodu zřejmé významné znečištění střepy, plasty a kovy. Tento povrchový tok nepředstavuje 
ekosystém pro vyšší vodní organismy (jako jsou ryby apod.), ale zejména pro organismy na 
vodu vázané, včetně žab, apod. Následující obrázek dokumentuje koryto vodoteče  
a znečištění zemin v místě sezónních přítoků povrchových vod do drenáže, které jsou 
situovány při západním okraji skládky. 

Obrázek č. 2 Stávající stav vodoteče a znečištění koryta pevnými odpady 
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Výsledky analytických prací 
Kontaminace zemin a potočních sedimentů 
Celkový obraz o kontaminaci zemin na posuzovaném pozemku byl zkonstruován na základě 
získaných historických informací, na které na navazovaly aktuálně provedené průzkumné 
práce v rámci předkládané analýzy rizika. Zdrojem kontaminace je na hodnocené lokalitě 
jednoznačně vrstva antropogenních navážek různorodého odpadu pocházejícího především 
z bývalého podniku Tesla, který se zabýval výrobou televizních a rozhlasových přijímačů. Její 
plošný i hloubkový rozsah byl v předchozích etapách průzkumu vymapován geofyzikálním 
průzkumem a upřesněn nově provedenými průzkumnými vrtnými pracemi. Vzorkovací  
a laboratorní práce byly primárně zaměřeny na navážkovou vrstvu pro zjištění její kvality. 
Vzorky z navážek byly stanoveny v rozsahu prioritních kontaminantů, tedy As, Cd, Hg, Ni, 
Pb a Zn a PAU. Výsledky jsou přehledně uvedeny v příloze č. 5 této zprávy, kde jsou 
výsledky srovnány s limity Indikátorů znečištění MŽP z roku 2014. Na základě tohoto 
srovnání je patrné, že plošně se ve zvýšených koncentracích vyskytují pouze As  
a benzo(a)pyren. V následující tabulce jsou uvedeny statistické výsledky provedených analýz. 
V případě vyhodnocení dle limitů nařízení vlády č. 401/2015 Sb., příloha č. 3, část B, tabulka 
č. 2 jsou v potočních sedimentech zřejmé nadlimitní koncentrace Hg a benzo(a)pyrenu, pro 
ostatní kontaminanty nejsou stanoveny normy environmentální kvality pro pevné matrice 
povrchových vod. 
Arsen 

Dle Metodického pokynu MŽP 2014 jsou v případě arsenu v České republice, vzhledem ke 
geochemickým poměrům v horninovém prostředí, běžné vyšší koncentrace než uvedené 
indikátory znečištění. V takových případech jsou indikací znečištění až koncentrace arsenu 
překračující hodnoty přírodního pozadí v místně-specifických podmínkách hodnocené 
lokality. Průměrný obsah As v zemské kůře dosahuje hodnoty 1,8 mg/kg sušiny, v půdách 
dosahuje hodnoty až 20 mg/kg sušiny. Nejvíce arsenu mají horniny obsahující sulfidy  
a uhelnou příměs. Typickým zdrojem zvýšených obsahů As v zeminách a podzemní vodě jsou 
imise z kotelen a výluhy z teplárenských popílků. Koncentrace As se z hlediska mediánu 
pohybuje na skládce okolo 8 mg/kg suš., v maximu 19,6 mg/kg suš. (S-19). Plošná 
interpretace koncentrace As v zeminách skládkové lokality včetně potočních sedimentů je 
uvedena v příloze č. 3. Z této interpretace je patrné maximum v okolí sondy S-19, tedy ve 
střední části skládkové lokality, dále je patrný i sestupný trend koncentrací v potočních 
sedimentech ve směru proudění vod (pokles z 10,1 k 5,71 mg/kg suš.). Z provedených analýz 
lze za přirozené pozadí pro As v zeminách považovat hodnotu 5 mg/kg sušiny. 

Tabulka č. 7 Statistika výsledků analýz zemin 

Parametr jednotka 
skládka veškeré sondy a stanovení 

MIN MAX MEDIAN PRŮMĚR MIN MAX MEDIAN PRŮMĚR 

As 

mg/kg suš. 

5,0 19,6 8,3 10,4 4,18 19,6 8,62 10,0 
Cd <0,04 58,8 2,7 12,8 0,4 58,8 5,4 10,3 
Hg <0,2 148 0,2 15,3 0,2 148 0,2 8,5 
Ni 6,2 9860 41,7 987,1 6,2 9860 51 609,9 
Pb 18,7 1020 71 258,4 18,7 1020 40,7 169,5 
Zn 41,7 6090 486 1008 41,7 6090 262 806,1 

benzo(a)anthracen 0,013 1,71 0,246 0,345 0,013 3,38 0,436 0,833 
benzo(a)pyren 0,010 1,32 0,226 0,329 0,010 3,22 0,404 0,710 
benzo(b)fluoranthen 0,014 1,95 0,333 0,474 0,014 4,99 0,588 1,02 
indeno(1,2,3-cd)pyren 0,010 0,791 0,189 0,236 0,010 2,78 0,288 0,494 
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Kadmium a zinek 

Tyto dva kovy nebyly v zeminách skládky a potočních sedimentů ověřeny ve zvýšených 
koncentracích. V případě Cd dosahovalo maximum koncentrace 58,8 mg/kg suš., přičemž 
kritérium indikátorů znečištění MŽP pro ostatní plochy je 70 mg/kg suš. V případě Zn bylo 
ověřené maximum 6090 mg/kg suš., přičemž nejnižší kritérium IZ MŽP je 23000 mg/kg suš. 
Z plošných interpretací ověřených koncentrací těchto kovů je patrné, že maximální 
koncentrace jsou soustředěny do střední části skládky. V potočních sedimentech byly 
koncentrace Cd a Zn rovněž vyhovující. 

Rtuť, nikl a olovo 

V případě rtuti byl medián koncentrací 0,2 mg/kg suš., resp. <0,2 mg/kg suš. Maximální 
koncentrace dosahovala pouze bodově hodnoty 148 mg/kg suš., průměrně 15,3 mg/kg suš. 
Z plošné interpretace vyplývá, že maxima koncentrací jsou situovány do středu lokality, do 
okolí sondy S-8. K překročení IZ MŽP došlo pouze ve 4 případech z 15 vzorků, přičemž 
indikátor pro průmyslové plochy byl překročen pouze v 1 případě (a to právě zjištěným 
maximem v S-8).  

V případě niklu je situace obdobná jako v případě Hg, přičemž došlo k překročení kritéria pro 
ostatní plochy a to jen v 1 případě z 15 vzorků (9860 mg/kg suš.). Koncentrace Ni se 
v navážkách pohybovala v rozmezí 6,2 až 9860 mg/kg suš., s mediánem 41,7 mg/kg suš., 
v průměru 987,1 mg/kg suš. Plošná interpretace je patrná z přílohy č. 3. 

Rovněž v případě olova došlo pouze k ojedinělému překročení, celkem 4 x z 15 stanovených 
vzorků, přičemž pouze v 1 případě došlo k překročení kritéria pro průmyslové plochy. 
Koncentrace Pb se pohybovala od 18,7 do 1020 mg/kg suš., s mediánem 71 mg/kg suš.,  
a s průměrem 258,4 mg/kg suš. Plošná interpretace je patrná z přílohy č. 3.  

V potočních sedimentech byly koncentrace Hg, Ni a Pb z hlediska indikátorů znečištění MŽP 
nízké. Hg bylo ověřeno v maximální koncentraci 1,05 mg/kg suš., Pb v maximu 53,6 mg/kg 
suš. a Ni v maximu 314 mg/kg suš.  

Vyčíslení hmotové zátěže jednotlivých kontaminantů je shrnuto v následující tabulce. Pro 
výpočet byly použity hodnoty mediánu ověřených hodnot z celé plochy skládky  
a výpočet kubatury navážek a navážek s podílem skla, na které jsou vázány vyšší obsahy 
těžkých kovů. 

Tabulka č. 8 Vyčíslení množství kontaminantů 

Ukazatel 
 

Objem navážek 
[m3] 

Kalkulovaná 
koncentrace 

(medián  
v mg/kg suš.) 

Podíl sušiny 
(celkový průměr) 

Celkové množství 
[kg] 

As 11840 8,62  

80 % 

163,3 
Hg 1800 0,2 0,6 
Ni 1800 51 147 
Pb 1800 40,7 117 
Benzo(a)pyren 11840 0,404 7,65 
Benzo(a)anthracen 11840 0,436 8,25 
Benzo(b)fluoranthen 11840 0,588 11,14 
Indeno(1,2,3-
c,d)pyren 11840 0,288 5,45 
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Kontaminace podzemní vody 
Kvalita podzemní vody byla ověřena na nově vybudovaných monitorovacích vrtech HM-2 až 
HM-4 a na stávajícím vrtu HM-1. Na vrtech HM-2 (přítokový-neovlivněný) profil a HM-1 
(vrt ve skládkové lokalitě) byla navíc provedena sada stanovení základního chemického 
rozboru v rozsahu základních kationtů a aniontů.  
Na základě těchto výsledků lze konstatovat následující: 
Kvalita vody na přítokovém profilu má z hlediska obsahu základních kationtů a aniontů 
charakter Ca-Mg-HCO3, voda je mírně tvrdá, s neutrální reakcí. Zvýšené koncentrace 
z hlediska limitů vyhlášky č. 5/2011 Sb. vykazuje Mn, CHSK a někteří zástupci PAU (benzo-
ghi-perylen a fenanthren). Podzemní voda ve skládkové lokalitě na odtokovém profilu má 
charakter Ca-HCO3, je tvrdá, s mírně alkalickou reakcí. Oproti vodě z HM-2 má vyšší 
rozpuštěné látky, vyšší sírany, konduktivitu, obsah vápníku, draslíku, niklu a kadmia. 
Z hlediska limitů vyhlášky jsou mírně zvýšené obsahy Ni, Cd a CHSK. Oproti HM-2 jsou 
patrné nižší obsahy PAU.  
V ostatních vrtech byly sledovány pouze prioritní kontaminanty v rozsahu těžkých kovů  
a PAU. Z těchto výsledků je patrné, že kontaminace PAU se projevuje pouze v případě vody 
z HM-3, který je situován při jv. okraji skládky. V této vodě byly překročeny indikátory 
znečištění MŽP v případě benzo(a)anthracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu,  
dibenzo(a,h)anthracenu a naftalenu. Ostatní zástupci PAU pak v téměř všech případech 
překročily limity vyhlášky č. 5/2011. Obsahy těžkých kovů byly vyhovující, v případě Hg, As 
a Pb ve všech případech pod limitem detekce, v případě Cd byly obsahy podlimitní ve všech 
objektech mimo HM-1. V případě Ni je zřejmé, že na přítokovém profilu je obsah Ni 
podlimitní, na odtoku je již koncentrace o hodnotě 0,0091 mg/l.  
Kvalita vody odráží typové rozložení navážek, kdy v centrální části a při východním okraji 
byl charakter navážek spíše s příměsí skla, v západní části byly ověřeny zejména odpady 
s organickým charakterem. Ve vrtu HM-1 při jv. okraji lokality jsou patrné zvýšené obsahy 
Cd a Ni, ve vodě z vrtu HM-3 – při jz. okraji je naopak patrné znečištění PAU. 
Grafické znázornění chemického typu podzemní vody z vrtů HM-1 a HM-2 je uvedeno na 
následujícím obrázku. 
 
Obrázek č. 3 Chemický typ podzemní vody ve vrtech HM-1 a HM-2  
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Z hlediska záměru základních fyzikálně-chemických parametrů podzemní vody in-situ je 
patrné, že voda má neutrální reakci (pH se pohybovalo v rozmezí 6,83 – 7,24), měrná 
vodivost byla mírně zvýšená pouze ve vodě z HM-3 (658 µS/cm), ve vodě z ostatních  vrtů se 
pohybovala v rozmezí 332 až 354 µS/cm, oxidačně-redukční potenciál (ORP) v parametru Eh 
byl kladný, tzn., že v podzemní vodě převažují oxidační procesy (nicméně kyslík se vodě již 
nevyskytuje). Na přítoku však byly ověřeny mírně záporné hodnoty Eh (-14). Hodnoty jsou 
přehledně uvedeny v tabulce č. 6. 

Kvalita povrchové vody 
Kvalita povrchové vody byla ověřena ve 3 profilech – přímo pod skládkou, dále po odtoku  
a v místě cca 90 m po směru odtoku. Z výsledků je patrné, že ve zvýšených koncentracích 
byly ověřeny pouze Ni a Cd. Koncentrace Hg a Pb byly ve všech případech podlimitní, Zn 
vyhovující s maximem pod skládkou (0,0354 mg/l). Z terénního měření základních fyzikálně-
chemických parametrů je patrné, že povrchová voda má zvýšenou měrnou vodivost (404 až 
678 µS/cm), která klesá ve směru toku), mírně alkalický charakter (pH = 7,24 až 7,91) a 
záporný redoxní potenciál (Eh = -5 až -45), který rovněž klesá ve směru toku). Hodnoty jsou 
přehledně uvedeny v tabulce č. 6.  Grafické znázornění ověřených hodnot Cd a Ni 
v jednotlivých vzorkovacích profilech v povrchové vodě je uvedeno na následujícím obrázku. 
Plošná interpretace je patrná z přílohy č. 3. 

 
Obrázek č. 4 Grafické znázornění obsahů Cd a Ni v povrchové vodě 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalita povrchové vody je na lokalitě sledována od roku 2016 na 4 profilech (Sebera, 2016-
2017). Profil 1 je umístěn přímo pod skládkou a odpovídá aktuálně odebranému vzorku vody 
z PV-1, další profil je 2, který odpovídá aktuálnímu odběru z PV-3, profil 3 je umístěn  
u výstupu ze zatrubnění na konci zalesněné části koryta, profil 4 je umístěn před vtokem do 
Hážovického potoka (vzorkovaný v roce 2017).  Grafické zpracování výsledků monitoringu je 
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uvedena na následujících grafech, kde je zobrazena časová osa pro Cd a Ni, tedy kovy 
dlouhodobě překračující legislativní limit pro povrchové vody.  

Obrázek č. 5 Vývoj koncentrací Cd a Ni v povrchové vodě za období 2016-2018 
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2.2.3 Shrnutí plošného a prostorové rozsahu a míry znečištění 
Na posuzovaném pozemku byla potvrzena kontaminace ve vrstvě antropogenních navážek 
různorodého odpadu pocházejícího především z bývalého podniku Tesla, který se zabýval 
výrobou televizních a rozhlasových přijímačů. Plocha zájmové lokality představuje cca 3100 
m2. 

Průzkumnými objekty byly zastiženy různorodé navážky o průměrné mocnosti 4,2 m  
(s mediánem 3,6 m), přičemž průměrná mocnost skelné drtě, příp. navážek s příměsí skla 
dosahuje 1,3 m (s mediánem 0,5 m). Celková kubatura navážek byla z modelového výstupu 
stanovena na 11 840 m3, z toho pak kubatura skelných navážek činí 1800 m3. Báze navážek se 
pohybuje v hloubce 0,5 (při severním okraji lokality) až 10,3 m při jižním okraji skládky  
(u strže). V podloží navážek byly lokálně ověřeny jílovité deluviální hlíny, které přecházely 
do eluvií podložních šedých jílovců. V hlubších sondách byly lokálně pod skládkovým 
materiálem ověřeny jílovité hlíny s ojedinělou příměsí navážkového materiálu (dřeva, dráty), 
které mohou představovat určitou podložní izolaci, která mohla být při zavážení odpadu 
v původním terénu realizována (mocnost této vrstvy v sondě S-22 dosahovala 1,8 m). Povrch 
podložních jílovců byl ověřen v rozmezí 416,57 až 438,18 m n.m. 

Pro výpočet ploch kontaminace byl použit programy MS Office EXCEL 2013 – příprava dat 
pro tvorbu gridu (sítě) a Golden Software SURFER 2012 – tvorba gridu a následně výpočet 
metodou Planar Area Calculations (Rovinná plocha se vypočítá promítnutím hranice území 
pomocí grid a výpočtem oblasti projekce). 

Vzorky z navážek byly stanoveny v rozsahu prioritních kontaminantů, tedy As, Cd, Hg, Ni, 
Pb a Zn a PAU. Výsledky jsou přehledně uvedeny v příloze č. 5 této zprávy, kde jsou 
výsledky srovnány s limity Indikátorů znečištění MŽP z roku 2014. Na základě tohoto 
srovnání je patrné, že plošně se ve zvýšených koncentracích vyskytují pouze As  
a benzo(a)pyren. V případě Hg, Pb a některý dalších zástupců PAU byly ověřeny pouze 
lokální zvýšené hodnoty – u rtuti v jednom případě dosáhla koncentrace hodnoty 148 mg/kg 
suš., u olova v jednom případě dosáhla koncentrace hodnoty 1020 mg/kg suš. Právě tyto 
maximální hodnoty překročily kritérium IZ MŽP pro průmyslové plochy. V ostatních 
případech byly hodnoty koncentrací sledovaných látek vyhovující, pouze ojediněle bylo 
překročeno kritérium pro ostatní plochy (Hg, Ni, Pb, PAU).  

Z plošné interpretace zjištěných parametrů navážek (příloha č. 3) je patrné, že kontaminace 
kovy je soustředěna do střední části zájmové lokality a na její západní okraj, souhlasně 
s ověřením navážek se skelným odpadem. Tato část lokality je odvodňována směrem 
k monitorovacímu vrtu HM-1, kde byly zjištěny mírně zvýšené obsahy kovů, zejména Cd  
a Ni.  Při východním okraji, který je odvodňován směrem k HM-3 byly ověřeny spíše odpady 
s příměsí organických látek (znečištění dřeva, popeloviny). Zde je pak v podzemní vodě 
reflektováno právě toto znečištění – byly ověřeny zvýšené obsahy PAU, obsahy těžkých kovů 
byly vyhovující.  

Z celkového hlediska lze míru znečištění navážkové zeminové vrstvy studované lokality 
vyhodnotit jako méně významnou. Plošně byly ve zvýšené koncentraci ověřeny pouze As  
a benzo(a)pyren, tedy parametry s nejpřísněji stanovenými limity IZ MŽP, které byly 
převzaty z americké agentury pro životní prostředí U.S.EPA. V případě As jsou v České 
republice, vzhledem ke geochemickým poměrům v horninovém prostředí, běžné vyšší 
koncentrace než uvedené indikátory znečištění. V takových případech jsou indikací znečištění 
až koncentrace arsenu překračující hodnoty přírodního pozadí v místně-specifických 
podmínkách hodnocené lokality, což je uvedeno v samotném dokumentu IZ MŽP. Vzhledem 
ke stanoveným koncentracím As i v okrajových částech zájmové lokality lze za přirozené 
pozaďové hodnoty As v zeminách považovat hodnotu 5 mg/kg suš.  
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Kvalita podzemní vody je v prostředí lokality rovněž vyhovující, s přihlédnutím k charakteru 
dlouhodobé zátěže. V prostředí skládkového tělesa jsou zřejmé pouze zvýšené hodnoty Cd  
a Ni, které však aktuálně nepřekročily limit IZ MŽP, pouze kritéria vyhlášky č. 5/2011 Sb., 
pro hodnocení stavu podzemních vod. V případě HM-3 pak došlo k překročení některých 
PAU, jak je uvedeno výše v textu. Mírně zvýšené PAU jsou však patrné i na přítokovém 
profilu, což může souviset s celkovým znečištěním útvaru, kde je primárním nositelem 
kontaminace emisní zátěž. Monitoringem kvality podzemní vody, který byl na lokalitě 
realizován v letech 2016-2017 nebylo ověřeno šíření znečištění dále ve směru toku 
podzemních vod. Vzorkované objekty podzemní vody (domovní studny na ulici Horečky) 
vykazovaly podlimitní obsahy těžkých kovů.  

V případě povrchové vody jsou dlouhodobou zátěží zvýšené obsahy Cd a Ni, ostatní látky 
nebyly v povrchové vodě v nadlimitních koncentracích indikovány. V potočních sedimentech 
byly ověřeny nadlimitní hodnoty As a některých PAU (z hlediska limitů IZ MŽP). V případě 
vyhodnocení dle limitů nařízení vlády č. 401/2015 Sb., příloha č. 3, část B, tabulka č. 2 jsou 
zřejmé nadlimitní koncentrace Hg a benzo(a)pyrenu, pro ostatní kontaminanty nejsou 
stanoveny normy environmentální kvality pro pevné matrice povrchových vod. 

Na lokalitě je tak zřejmé, že primárně jsou z navážkové vrstvy do podzemních vod 
vyluhovávány Cd a Ni, které jsou následně drénovány povrchovým tokem. Tyto kovy však 
byly v zeminách ověřeny ve vyhovujících koncentracích, je tak možné, že místní 
geochemické podmínky umožňují výluh a šíření právě a pouze těmto prvkům. Ostatní ověřená 
zátěž Hg, Pb a As se ze zemin do podzemních a povrchových vod nevyluhuje. K výluhům 
PAU dochází pouze lokálně, zejména do podzemních vod, v povrchových vodách již nebyly 
PAU indikovány, a to ani přímo pod skládkovou lokalitou. 

Vzhledem ke srážkově až mimořádně podnormálnímu období, které předcházelo aktuálně 
prováděným průzkumným pracím, lze vzorkovanou povrchovou vodu z vodoteče považovat 
za přímé drenážní vody z lokality. Tyto vody jsou pak po směru odtoku povrchových vod 
nařeďovány čistými podzemními vodami (drénovanými z dalšího okolí) a dochází tak ke 
snížení koncentrací  kontaminantů. Vzhledem k velmi malému průtoku a mělkému korytu 
vodoteče, která může sezónně i vysychat, tak vlivem drenáže průsakových vod ze skládkové 
lokality dochází k významnému znečišťování vody a sedimentů, čemuž odpovídá i vizuální 
kvalita povrchových vod. V době realizace průzkumných prací byla v místě prameniště velmi 
špatná kvalita vody, byly zde zřejmé rezavé povlaky biologického charakteru, směrem po 
odtoku se organoleptická kvalita vody zlepšovala, nicméně v sedimentech bylo i v případě 
posledního vzorkovaného bodu, ve vzdálenosti cca 100 m od skládky, zřejmé významné 
znečištění pevnými odpady (sklem, plasty a kovy). 

2.2.4 Posouzení šíření znečištění 
Šíření znečištění v nesaturované zóně 
K migraci znečištění z navážek do saturované zóny a dále do povrchových vod dochází na 
lokalitě vlivem infiltrace srážkových vod a následným vymýváním kontaminovaných zemin. 
Navážky se na lokalitě vyskytují přímo pod terénem, který je pokryt mělkou humózní vrstvou 
se zatravněním, příp. vzrostlými stromy. Navážkový materiál charakteru odpadu je dobře 
propustný, často i zvodnělý. Lokálně jsou odpady překryty jílovitou redeponovanou hlínou. 

Migrace polutantů v nesaturované zóně může probíhat těmito způsoby: 
 

a) Přestup kontaminace do infiltrujících srážkových vod výluhem ze zemin a další 
vertikální sestupná migrace kontaminovaných infiltrovaných vod do větších hloubek 
nesaturované zóny a do podzemních vod.   
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 Tento migrační mechanismus je v podmínkách lokality v současnosti primárním 
migračním mechanismem, nicméně jej lze hodnotit jako méně významný, a to vzhledem 
k ověřeným nízkým obsahům sledovaných látek v podzemní vodě. Nízká schopnost výluhu 
byla ověřena i laboratorními stanoveními, kdy došlo pouze v jednom případě k překročení 
limitu IIa třídy dle vyhlášky č. 294/2005 Sb pro Mo (vzorek S-8). 

Dynamika přestupu kontaminantů ze zemin do infiltrujících vod je značně omezována 
jejich rozpustností a sorpčními vazbami na zeminu převážně jílovitého charakteru. 
Vzhledem k jílovitému podloží skládky a existenci jílovitých hlín, které pravděpodobně 
tvoří lokální podložní bariéru lze dále předpokládat, že v případě postupu kontaminace 
v rámci nesaturované zóny dochází k podstatné sorpci právě na tyto prachovité zeminy, 
které tvoří přirozenou ochranou bariéru kolektoru. K přestupu PAU z podzemní vody do 
povrchové vody prakticky nedochází. 

S ohledem na předpokládané stáří znečištění lze odůvodněně předpokládat, že existující 
dynamika přestupu škodlivin z nesaturované zóny do podzemních vod reprezentuje na 
lokalitě stav již dlouhodobě stabilizovaný a aktuálně dochází pouze velmi omezeně 
k vymývání a šíření Ni a Cd.  

b) Horizontální rozvlékání kontaminace v případech, kdy se při bázi navážek lokálně 
vytváří periodické mělké zvodnění, vázané na méně propustných podložních hlínách. 
K šíření těchto navážkových vod pak dochází ve směru sklonu nepropustných hlín.  

 S ohledem na to, že současná situace je již výsledkem přestupu znečištění ze zemin 
navážek do infiltrujících vod po dobu desítek let, lze odůvodněně předpokládat 
stabilizovaný stav a není se třeba obávat dalšího podstatného laterálního rozvlékání 
znečištění v navážkách.  

Šíření znečištění v saturované zóně 
Provedené práce prokázaly lokální nesouvislou silně zavlhlou až zvodnělou část skládkových 
navážek, zejména při bázi navážkové vrstvy, která navazovala na tuhé deluviální jílovité 
hlíny. Hlavní zvodeň na lokalitě představuje puklinový kolektor svrchní eluviální zóny 
jílovců, která byla ověřena vrty IN-1, HM-2 až HM-4 a dále vrtem HM-1 (Sebera, 2015). 
Saturovanou zónu puklinového kolektoru podložních jílovců, lze charakterizovat 
následujícími parametry:  

• průměrná mocnost saturace je cca 2,5 m; 

• převažujícím materiálem saturované zóny je zóna rozvolnění a rozpukání hornin 
(eluviální část); 

• prostředí kolektoru je možno charakterizovat jako mírně propustné s koeficientem 
filtrace K = 2,24.10-5 m/s; 

• reliéf nepropustného podloží lze očekávat v generelním úklonu k JZ, souhlasně se 
sklonem terénu; 

• naražená hladina podzemní vody byla v monitorovacích vrtech HM zastižena v úrovni 
6,0 až 7,5 m p.t. (416,37 až 435,28 m n.m.), její ustálená úroveň se pohybovala 
v úrovni 3,92 až 6,4 m p.t. (423,08 až 441,99 m n.m.); 

• vydatnost kolektoru odpovídá na základě provedené čerpací zkoušky 0,1 l/s. Podzemní 
voda je mírně napjatá. 
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• směr proudění podzemní vody v této zvodni odpovídá úklonu báze navážek, resp. 
povrchu eluviální zóny a přibližně se shoduje s úklonem reliéfu terénu. Podzemní 
voda odtéká jjz. až jz. směrem, do erozní strže, která sezónně vytváří drobnou vodoteč, 
resp. drenážní bázi lokality. 

• hydraulický spád je v zájmové lokalitě vysoký a odpovídá hodnotě 0,095 až 0,098. 
Rychlost proudění podzemní vody tak dosahuje cca 170 až 270 m/rok (pro K = 
2,25.10-5 m/s, rozmezí výše uvedeného hydraulického gradientu a efektivní pórovitosti 
25 až 40 %); 

Dotace vod do zvodnělého kolektoru je na lokalitě vázána na následující skutečnosti: 

• na množství infiltrovaných srážkových vod do zemin na příslušném povodí a jejich 
migraci k údolnici; 

• na přítok podzemní vody z jižního předpolí zájmového území, kde v oblastech 
s volnou hladinou podzemní vody je hlavní zvodeň dotována infiltrujícími 
atmosférickými srážkami. 

Rychlost šíření jednotlivých kontaminantů byla vypočtena na základě retardačního 
koeficientu R: 

 
kde je  

 
Hodnoty koeficientů Kd a Koc potřebné pro jejich výpočet, byly převzaty z databáze The Risk 
Assessment Information System (RAIS). Objemová hmotnost zemin kolektoru činí 2 mg/m3, 
s použitou pórovitostí 25-40 %. Použité výpočtové hodnoty, vypočtené retardační faktory  
a nejvyšší rychlosti šíření vybraných kontaminantů v podzemní vodě jsou shrnuty 
v následující tabulce, resp. maximální hodnoty šíření s použitím vyšší hodnoty rychlosti 
proudění podzemní vody a nižšího retardačního faktoru R).  

Tabulka č. 9 Maximální rychlosti migrace vybraných kontaminantů v podzemní vodě  

Kontaminant 
Koc Kd R rychlost šíření 

(l/kg) (cm3/g) (-) (m/rok) 
benzo(a)pyren 590000 590 2951 0,09 
As (anorganické soli) - 29 146 1,86 
Pb - 900 4501 0,06 
Hg - 52 261 1,04 
Cd - 75 376 0,72 
Ni (rozpustné soli) - 65 326 0,83 
 

Z výše uvedených výpočtů je patrné, že k šíření uvedených látek prakticky nedochází 
vzhledem k jejich omezené migrační schopnosti. Časový vývoj koncentrací Ni a Cd  
v podzemní vodě z vrtu HM-1 a z domovních studní dále po směru proudění vod je uvedeno 
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na následujícím obrázku, je tak zřejmé, že k šíření těchto kovů dále po směru proudění vod 
nedochází. Situování sledovaných domovních studní je uvedeno pod grafickým znázorněním. 
Obrázek č. 6 Časový vývoj koncentrací Ni a Cd v podzemní vodě vrtu HM-1 a domovních 

studních na odtokovém profilu včetně jejich situování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019

Ko
nc

en
tr

ac
e 

[m
g/

l]

Datum

CdHM 1

St 1203/4

St 2018

NV 401/2015 Sb.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019

Ko
nc

en
tr

ac
e 

[m
g/

l]

Datum 

Ni

HM 1

St 1203/4

St 2018

NV 401/2015 Sb.



 Doprůzkum a analýza rizik – lokalita Tylovice, Rožnov p. Radhoštěm 
 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm, p.o.  Závěrečná zpráva analýzy rizik 

36 

Šíření znečištění povrchovými vodami 
Území je odvodňováno bezejmennou drobnou vodotečí, která pramení přímo pod skládkovým 
tělesem. V širším pohledu je území odvodňováno Hážovickým potokem, který tvoří 
levostranný přítok Rožnovské Bečvy. Místní drobná vodoteč jako přirozený odvodňovací 
prvek lokality, je vytvářená odtokem podzemní vody do místní erozní strže v těsné blízkosti 
kontaminovaných antropogenních navážek.  

Kvalita povrchový vod byla od realizace úvodní etapy kontaminačního průzkumu v roce 2015 
(Sebera, 2015) pravidelně monitorována v četnosti 6x ročně v období 2016-2017. Výsledky 
jsou podrobně popsány ve výše uvedené kapitole 2.2.2 Výsledky průzkumných prací/kvalita 
povrchové vodě.  V případě povrchové vody jsou jednoznačně dlouhodobou zátěží zvýšené 
obsahy Cd a Ni, ostatní látky nebyly v povrchové vodě v nadlimitních koncentracích 
indikovány. V potočních sedimentech pak byly ověřeny zvýšené hodnoty As a některých 
PAU, z hlediska limitů vyhlášky č. 401/2015 Sb., přílohy č. 3 jsou zřejmé nadlimitní obsahy 
Hg a benzo(a)pyrenu. 

Na lokalitě je tak zřejmé, že primárně jsou z navážkové vrstvy do podzemních vod 
vyluhovávány Cd a Ni, které jsou následně povrchovou vodou místní vodoteče. Tyto kovy 
však byly v zeminách ověřeny ve vyhovujících koncentracích, je tak možné, že místní 
geochemické podmínky umožňují výluh a šíření právě a pouze těmto prvkům. Ostatní ověřená 
zátěž Hg, Pb a As se ze zemin do podzemních a povrchových vod nevyluhuje. K výluhům 
PAU dochází pouze lokálně, zejména do podzemních vod, v povrchových vodách již nebyly 
PAU indikovány, a to ani přímo pod skládkovou lokalitou. 

Problémový je tedy aktuálně cca 200 metrový úsek vodoteče mezi zájmovou lokalitou  
a vstupem do zatrubnění. Vzhledem k tomu, že vodoteč je i dále od zkoumané oblasti 
částečně dotována drenováním podzemních vod a především dešťovými srážkami, bylo 
monitoringem potvrzeno další snižování úrovně kontaminace vody po směru jeho toku. Platí 
tedy, že čím je místo odběru vzdálenější bývalé skládce, tím je úroveň znečištění nižší.  
V místě zaústění místní vodoteče do Hážovického potoka došlo v roce 2017 k překročení  
v ukazateli Cd ve dvou vzorcích a v ukazateli Ni ve 3 vzorcích vždy v období s většími 
průtoky vody (Sebera, 2016-2017).  

Vzhledem k netěsnosti skládky dochází k vyplavování pevného odpadu do vodoteče (sklo, 
kov a plasty), kterým jsou silně znečištěny potoční sedimenty. 

Charakteristika vývoje znečištění z hlediska procesů přirozené atenuace 
Procesy přirozené atenuace představují soubor řady činitelů ovlivňujících přirozený úbytek 
kontaminace v horninovém prostředí. Vedle biodegradace u organických látek se v celém 
spektru kontaminantů uplatňují zejména procesy sorpce a ředění na migrační cestě 
horninovým prostředím. Probíhající procesy lze modelovat, empiricky počítat či odvozovat, 
nicméně jejich skutečný efekt a výsledek nejlépe dokládá rozsah kontaminace, resp. 
kontaminačního mraku. Ten je pro prioritní kontaminanty interpretován, na základě skutečně 
ověřených koncentrací v podzemní vodě, v mapách přílohy č. 3. 

Atenuace v nesaturované zóně 
V případě nesaturované zóny je zřejmé, že na lokalitě jsou lokálně přítomny rezidua méně 
rozpustného či inertního znečištění, kapalná volná fáze organických látek nebyla ověřena.  

Postupně tak bude i nadále docházet k promývání navážkové vrstvy a silné sorpci na podložní 
jíly. Je tak potřebné zohlednit skutečnost, že se snižující se koncentrací v navážkách bude 
docházek také ke snižování hmotového fluxu z lokality. Při zachování stávajících 
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geochemických poměrů na lokalitě, především oxidačně-redukčních podmínek, může 
významná (lokální) kontaminace navážek přetrvávat až po dobu prvních stovek let.  

V případě PAU se jedná o velmi stabilní sloučeniny, které se málo rozpouštějí ve vodě a jen 
velmi neochotně podléhají biochemickým rozkladným procesům. Poločas biodegradace PAU 
v zásadě narůstá s rostoucím počtem aromatických jader. 

U všech ověřených kontaminantů se projevuje silná sorpce na okolní horninové prostředí, 
která eliminuje snadnou vyluhovatelnost. Sorpce je tak nejdůležitějším mechanizmem 
přirozeného snižování znečištění na lokalitě. 
Atenuace v saturované zóně 
Zdrojem kontaminace v zájmovém území jsou různorodé navážky s kontaminací těžkých 
kovů a PAU. Volná fáze nebyla ověřena, rozložení kontaminace v navážkách je lokální, 
bodové. K rozpouštění kontaminantů do podzemních vod dochází velmi omezeně, a to 
prakticky pouze v případě některých zástupců PAU, Cd a Ni, paradoxně kovů, které 
v zeminách mají plošně vyhovující koncentraci. K drénování do povrchových vod pak 
dochází už jen v případě Ni a Cd.  

V případě PAU je jedná o málo rozpustné sloučeniny, biochemicky stálé, u kterých však 
fixaci zajišťuje významná adsorpce. Kongenery s vysokým toxikologickým potenciálem jsou 
vícejaderné. Lehké polutanty (naftalen, fenanthren, anthracen, fluoranten), které tvoří 
hmotnostně rozhodující část kontaminace, přispívají k celkovému riziku relativně málo. 
Nositelé největšího příspěvku zdravotních rizik vykazují velmi omezené migrační schopnosti, 
zejména z důvodu silné sorpce. Vícejaderné polutanty jsou sice hůře rozložitelné 
mikrobiálními procesy, přesto v návaznosti na poločasy degradace pohybující se v řádu let 
představuje jejich biodegradace účinný atenuační mechanizmus. Vzhledem k rychlosti šíření 
těchto polutantů v podzemní vodě (centimetry za rok u benzo(a)pyrenu, viz tabulka č. 8) bude 
znečištění na koncentrace blízké přirozenému pozadí degradováno dříve, než dorazí 
k potenciálním příjemcům rizik, a to i s přihlédnutím k nejistotám stanovení rychlosti šíření. 

Nejdůležitějším mechanizmem přirozeného snižování znečištění na lokalitě v podzemních  
a povrchových vodách je ředění.  

2.2.5 Shrnutí šíření a vývoje znečištění 
Ověřené znečištění především těžkými kovy a polycyklickými aromatickými uhlovodíky  
v popsané vrstvě antropogenních navážek je podzemní vodou omezeně rozpustné. Reálné 
scénáře, které by mohly vést ke zvýšení mobility znečištění v navážkách, nelze při 
plánovaném využití pozemku očekávat. Bez případného zásahu do nesaturované zóny bude 
znečištění posupně degradováno na hodnoty nezpůsobující zdravotní ani environmentální 
rizika. 

Šíření kontaminace podzemní vodou z lokality směrem ke zdrojům vody individuálního 
zásobování nebyla monitorovacími pracemi ověřena. Vzhledem k poměrně rychlému šíření 
podzemní vody v návaznosti na vysoký hydraulický gradient lokality, nelze toto riziko zcela 
ignorovat. Jednoznačně lze však potvrdit riziko pro ekosystémy vázané na místní vodoteč, 
resp. prameništní oblast vodoteče, ve které jsou dlouhodobě ověřovány nadlimitní 
koncentrace kadmia a niklu, ve dnovém sedimentu vodoteče pak zejména As, Hg  
a benzo(a)pyren. Rozpuštěné kovy Cd a Ni jsou ve směru toku povrchových vod nařeďovány, 
nicméně byly indikovány i v místě zaústění vodoteče do Hážovického potoka.  
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2.2.6 Omezení a nejistoty 
Cílem této kapitoly je určit a popsat nejistoty spojené se základním hodnocením kontaminace 
prostředí a rizik. To napomáhá ke stanovení míry důvěryhodnosti odhadů rizik a stupně 
konzervativnosti, které jsou vlastní pro proces zpracování analýzy rizika.  

Interpretace plošného a prostorového rozsahu kontaminace a možnosti šíření kontaminace  
v geoprostředí, popř. z geoprostředí do ovzduší je zatíženo chybami, které souvisí s danou 
etapou průzkumu a předchozích informací o distribuci kontaminace na lokalitě. Tyto chyby 
jsou dány zejména hustotou, rozmístěním a hloubkovým dosahem průzkumných prací.  

Stávající úroveň poznání znečištění na studované lokalitě lze považovat za dostatečnou, jak  
z hlediska lokalizace, určení prostorového rozsahu a chemického složení znečištění, tak  
z hlediska znalosti geologických a hydrogeologických podmínek na lokalitě. Výsledky 
laboratorních stanovení jsou ovlivněny nejistotami těchto stanovení, jejichž míra je uvedena 
na laboratorních protokolech. Uvedené nejistoty nemají zásadní vliv na závěry uvedené 
předkládané závěrečné zprávě kontaminačního doprůzkumu.  

3. HODNOCENÍ RIZIKA 

Hodnocení rizik se obvykle provádí v následujících na sebe navazujících krocích:  

q identifikace rizik, 

q hodnocení rizik, 

q shrnutí celkového rizika. 

3.1 Identifikace rizik 

3.1.1 Určení a zdůvodnění prioritních škodlivin a dalších rizikových faktorů 
Prioritní kontaminanty pro každou složku životního prostředí byly z datových souborů 
postupným výběrem vyřazovány na základě:  

• hodnocení četnosti detekce,  

• porovnání s pozaďovými koncentracemi,  

• vyhodnocením vztahu koncentrace-toxicita. 
Rizika má smysl hodnotit jen pro ty kontaminanty a expozice, které mohou mít skutečný vliv 
na příjemce. Přehled stanovených prioritních kontaminantů pro dotčenou lokalitu je uveden 
v následující tabulce. 

Tabulka č. 10 Prioritní kontaminanty na lokalitě 

Složka prostředí Prioritní kontaminant 

Zeminy, navážky As, Hg, Pb, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, 
benzo(b)fluoranthen, indeno(1,2,3-c,d)pyren 

Podzemní voda Cd, Ni, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, 
benzo(b)fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen, naftalen 

Povrchová voda Cd, Ni 
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V následujícím textu jsou popsány toxikologické charakteristiky, určující zdravotní 
nebezpečnost látek, vyskytujících se na lokalitě (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki; Šráček a 
kol., 2002): 

Těžké kovy 
Mobilita těžkých kovů je přímo závislá na hodnotě pH vody. Při nízkých hodnotách pH jsou 
v rámci saturované zóny rozpuštěny jednotlivé minerální fáze a ionty kovů jsou uvolňovány 
do podzemní vody, kde se dále šíří ve směru proudění. Pokud dojde ke zvýšení pH podzemní 
vody jsou tyto ionty opět zafixovány do horninového prostředí. Tyto reakce probíhají 
nepřetržitě a reverzibilně v závislosti na fyz.-chem. podmínkách prostředí. 

Olovo se vyskytuje ve vodách pouze v oxidačním stavu II+, může však tvořit komplexy 
s karbonáty, sírany a chloridy. Hlavním faktorem omezujícím migraci olova v oxidačním 
prostředí je adsorpce na Fe(OH)3 a MnOOH. Adsorpce začíná při pH = 4, při pH = 6 je už 
téměř veškeré Pb adsorbováno. Intenzita adsorpce se může snížit tvorbou komplexů olova 
s anorganickými anionty, jako jsou např. sírany, uhličitany a také s organickými látkami. 
V tomto případě pak může být i při neutrálním pH relativně vysoká koncentrace Pb ve 
vodách. Je-li prostředí natolik redukční, že dochází k redukci síranů, může se Pb2+ vysrážet ve 
formě sekundárního galenitu PbS (Šráček a kol., 2002). Olovo má vysoký akumulační 
koeficient (řádově až n.105) a významně se tak hromadí nejenom v plaveninách, sedimentech 
a kalech, ale i v biomase, mikroorganismů a rostlin. Pro svou toxicitu je ve vodě velmi 
závadné. Toxicita olova spočívá ve schopnosti tvořit velmi silnou vazbu se skupinou –SH 
v thiolech, které jsou součástí některých enzymů, v inhibici tvorby hemoglobinu, negativním 
působením na červené krvinky, nervový systém aj. Chronické onemocnění olovem má 
nejasné symptomy a obtížně se diagnostikuje. V lidském těle se olovo kumuluje především 
v kostech. Pb působí neurotoxicky a považuje se za potenciální karcinom (Pitter, 2015).  

Kadmium patří mezi několik málo prvků, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je 
jednoznačně negativní. Chemicky je velmi podobné zinku, jež je naopak nezbytnou součástí 
potravy a má důležitou roli pro správný vývoj a zdravotní stav lidského organismu. Právě 
vzájemná chemická podobnost těchto prvků působí problémy, protože kadmium může snadno 
vstupovat do různých enzymatických reakcí místo zinku a následné biochemické pochody 
neproběhnou jiným způsobem. Příkladem je zablokování inzulínového cyklu, které může 
působit vážné zdravotní komplikace. Typická kumulace kadmia je v prostatě u mužů, kde je 
běžně vysoký obsah zinku, a toto kumulované kadmium zde může způsobovat velice 
rozšířenou rakovinu prostaty s následnými metastázami po celém těle.  

Dalším rizikovým faktorem u kadmia je skutečnost, že se jedná o mimořádně kumulativní jed. 
Přijaté kadmium se z organizmu vylučuje jen velmi pozvolna a obtížně, jeho většina se přitom 
koncentruje především v ledvinách a v menší míře i v játrech. Bylo prokázáno, že kadmium 
může v ledvinách setrvat až desítky let. Právě ty jsou při chronické otravě kadmiem nejvíce 
ohroženy.  

Hlavními zdravotními projevy dlouhodobé (chronické) otravy kadmiem jsou kromě poškození 
ledvin a jater také osteoporóza – lidově řídnutí kostí a anémie neboli chudokrevnost, zvyšuje 
se i riziko srdečních a cévních onemocnění. Vyšší obsah kadmia totiž působí na metabolismus 
vápníku a způsobuje jeho zvýšené vylučování z organizmu s následkem zeslabení kostní 
hmoty. Kadmium je také prokazatelně karcinogenní a jeho vysoký obsah v organizmu zvyšuje 
riziko vzniku rakovinného bujení. Při jednorázové vysoké dávce kadmia se dostavují bolesti 
břicha, průjmy a zvracení.  

Do organismu se kadmium dostává dvěma cestami – v potravě a dýcháním. Z potravin jsou 
rizikovým faktorem především vnitřnosti (játra, ledviny) nebo ryby, které byly 

http://cs.wikipedia.org/wiki;
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kontaminovány kadmiem při svém růstu. Rizikové mohou být i zemědělské plodiny, 
pěstované na kadmiem kontaminované půdě.  

Vzhledem k nízkému bodu varu kadmia se tento prvek poměrně snadno dostává do atmosféry. 
Ohroženi totiž nejsou pouze přímo pracovníci v průmyslových provozech, ale i obyvatelstvo v 
okolí, protože kadmium nasorbované na prachové částice a atmosférický aerosol může být 
větrem transportováno na značně velké vzdálenosti. 

Patrně nejohroženější skupinu osob tvoří kuřáci. Je jednoznačně prokázáno, že v náhodně 
vybraném vzorku populace obsahují ledviny silného kuřáka minimálně 10× více kadmia než u 
nekuřáka. Z výše uvedených faktů pak jasně vyplývá, že kuřák je kromě běžně uváděné 
rakoviny plic ohrožen i rakovinou nebo chronickým selháním činnosti ledvin. 

Kadmium přijímané potravou se vstřebává asi 1–5%, ze vzduchu kolem 50%. Ukládá se v 
ledvinách a játrech, kde se váže na protein metalothionein. Poločas jeho vylučování z 
organismu je až 30 let. Kadmium ohrožuje funkci ledvin. Při pravidelném dlouhotrvajícím 
příjmu malých množství kadmia dochází ve věku kolem 50 let k poškození ledvin. V moči se 
objevují malé peptidy a cukr. Nejvážnějším účinkem kadmia je ohrožení reprodukčních 
orgánů člověka. Kadmium ohrožuje funkčnost a kvalitu spermií. Poškozuje zárodečný epitel 
varlat. Nachází se také v poševních hlenech. Negativně působí i na nervovou soustavu a má 
také karcinogenní účinky.  

Rtuť patří mezi prvky, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně 
negativní. Je kumulativním jedem, stejně jako výše uvedené kadmium. Z organismu se 
vylučuje jen velmi pozvolna a obtížně, jeho většina se přitom koncentruje především v 
ledvinách a v menší míře i v játrech a slezině. Bylo prokázáno, že rtuť může v ledvinách 
setrvat až desítky let. Právě ty jsou při chronické otravě rtutí nejvíce ohroženy. 

Projevy chronické otravy bývají často nespecifické – od studených končetin, vypadávání 
vlasů, přes zažívací poruchy, různé neurologické a psychické potíže až po závažné stavy jako 
např. chudokrevnost, léčbě odporující chronická candidóza, revmatické choroby či 
onemocnění ledvin. Při jednorázové vysoké dávce rtuti se dostavují bolesti břicha, průjmy a 
zvracení. 

Do organismu se rtuť dostává především dvěma cestami – v potravě a dýcháním. Z potravin 
jsou rizikovým faktorem především vnitřnosti (játra, ledviny) nebo ryby, které byly 
kontaminovány rtutí při svém růstu. Rizikové mohou být i zemědělské plodiny, pěstované na 
půdě zamořené rtuťnatými sloučeninami ať již z průmyslových zdrojů nebo nevhodně 
použitými přípravky k hubení zemědělských škůdců. 

Elementární rtuť je pro zdraví člověka nebezpečná zejména v případě vdechování jejích par. 
Kritickým orgánem při akutním vystavení parám rtuti jsou plíce. Vzniká erozivní bronchitida 
a postižený člověk může dokonce zemřít na respirační selhání. Poškození dýchacího ústrojí 
mohou být provázeny také příznaky poškození centrálního nervového systému. Páry 
elementární rtuti totiž snadno pronikají do nervové soustavy za hematoencefalickou bariéru 
díky své rozpustnosti v tucích. 

Zvláště nebezpečné jsou organokovové sloučeniny rtuti, které se mohou snadno dostat do 
živých tkání a to například i pouhým stykem s pokožkou. Tyto sloučeniny se mohou dostávat 
do životního prostředí např. rozkladem různých organických sloučenin s obsahem rtuti nebo i 
metabolickými pochody mikroorganizmů při styku se rtutí. Nejčastěji uváděným příkladem je 
dimethylrtuť, kde je jako smrtelná dávka pro dospělého člověka uváděno již 0,1 ml této 
kapalné substance. 
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Toxicita jednotlivých sloučenin je závislá především na jejich rozpustnosti ve vodě. Z tohoto 
pohledu jsou nejvíce rizikové sloučeniny dvojmocné rtuti Hg+2, které jsou nebo spíše bývaly 
užívány jako jedy pro hubení hlodavců a jiných zemědělských škůdců. 

Nebezpečnost elementární rtuti při požití je nízká. Vstřebává se cca 0,01 % požité rtuti, a 
pokud rtuť nesetrvá v trávicím traktu delší dobu nebo není požívána dlouhodobě, nemá 
zřejmě žádné toxické účinky. 

Nejtoxičtější je rtuť ve formě organosloučenin (metylrtuť). V této podobě se nachází v rybách 
a organismus je schopen ji přijmout téměř ze sta procent. Rtuť patří k nejjedovatějším 
prvkům. Způsobuje neurologické poruchy, poruchy vidění, svalovou slabost, únavu, snižuje 
reprodukční schopnosti, prochází placentou a způsobuje psychomotorické poškození plodu. 

Rtuť vypuštěná do životního prostředí představuje vážné riziko. Je schopna putovat na velké 
vzdálenosti a kontaminovat vodu a půdu i tisíce kilometrů daleko od zdroje znečištění. 

Také nikl patří mezi několik málo prvků, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organizmu je 
jednoznačně negativní. Chemicky velmi podobný kobaltu, jenž je naopak nezbytnou součástí 
potravy a má důležitou roli pro správný vývoj a zdravotní stav lidského organizmu. Při 
velkých anebo pravidelně zvýšených dávkách niklu se silně zvyšuje riziko vzniku rakoviny a 
nikl je dnes řazen i mezi teratogeny, tedy látky schopné negativním způsobem ovlivnit vývoj 
lidského plodu. Ohrožení takovými dávkami niklu však hrozí pouze pracovníkům 
metalurgických provozů, které se zabývají zpracováním tohoto kovu a nedodržují základní 
pravidla bezpečnosti práce. 

V běžném životě se však poměrně často setkáváme s kožní alergií na nikl. Projevuje se u 6 – 
10 % obyvatelstva a doprovází ji nejprve zarudnutí kůže a později až vznik kožních ekzémů 
při trvalém styku s předměty z niklu. Zvláště nebezpečné jsou v tomto ohledu náušnice, 
protože ušní lalůček patří mezi velice citlivé části lidského těla a alergické působení zde může 
nabývat dramatičtějších rozměrů – otoky hlavy, astmatické záchvaty. 

Kromě výše uvedených alergiků však existuje i podstatně méně početná skupina lidí, kteří trpí 
alergií na nikl v mnohem větší míře. Těm pak způsobuje alergické reakce např. i placení 
mincemi s obsahem niklu.  

Nikl pochází zejména z metalurgických provozů, galvanoven, mincovnictví a zpracování 
ropy. Běžně se ve vodách vyskytuje ve formě (Ni(H2O)6)2+ a kyanokomplexů. Škodlivost je 
dána především jeho toxicitou pro vodní organismy a potenciální karcinogenitou. 

 Arsen se ve vodách vyskytuje jako kyselina arsenitá H3AsO3, dále ve formě 
dihydrogenarseničnanů H2AsO4

-, hydrogenarseničnanů HAsO4
2-. Zdrojem jsou koželužny, 

elektrárenský popílek, prací prášky, výroba barviv, zpracování ropy a další. Jedná se  
o karcinogenní, kumulativní jed. Jediný minerál, jehož vysrážení může kontrolovat 
koncentraci As v oxidačním prostředí je skorodit, FeAsO4.2H2O. Tento minerál je však 
stabilní jen při pH okolo 4,5 a jeho vysrážení nastává jen při velmi vysokých koncentracích 
As(V) a Fe(III). Méně rozpustný Fe(OH)3 má mnohem větší vliv na snížení koncentrace As 
ve vodě (Šráček, 2002).  

Polyareny (PAU) patří do skupiny ropných látek, které představují širokou, různorodou směs 
látek nepolárního a polárního charakteru včetně anorganických sloučenin. Jsou to velmi běžné 
kontaminanty horninového prostředí z důvodu jejich častého používání (pohonné hmoty, 
hydraulické oleje, řezné emulze, lakové a lékařské benzíny apod.). 

V případě polyaromatických uhlovodíků (PAU) se jedná o velmi stabilní sloučeniny, které 
jsou velmi zdravotně závadné a často i karcinogenní. Málo se rozpouštění ve vodě a velmi 
neochotně podléhají biodegradačním procesům. Nejvíce rozpustný a mobilní PAU 
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představuje naftalen, který se bude šířit cca 12x pomaleji než podzemní voda. Ostatní složky 
jsou velmi málo rozpustné a prakticky se tedy v podzemní vodě nešíří (Šráček a kol., 2002). 

PAU charakteristicky zapáchají, páry mají dráždivé účinky na oči a kůži, působí 
fotosensibilizaci a byly prokázány i negativní účinky na ledviny a játra. Studie na zvířatech 
prokázaly vliv na snížení plodnosti a vývojové vady potomků. K nejzávažnějším vlivům PAU 
patří jejich karcinogenita. Rakovinotvornost PAU na člověka byla prokázána u cigaretového 
kouře či sazí. Nejznámější z karcinogenních PAU je benzo(a)pyren, u kterého byl objasněn  
i mechanizmus, kterým přímo poškozuje  genetickou  informaci  buněk.  PAU se vyskytují 
ve formě velmi jemných částic, které pronikají při vdechnutí až do plicních sklípků, kde se 
zachycují. Přítomnost PAU je hlavní příčinou vzniku rakoviny plic. PAU přijaté s potravou 
působí rakovinu zažívacího traktu a v případě kožního kontaktu rakovinu kůže. 

3.1.2 Základní charakteristika příjemců rizik 
V rámci průzkumných a vyhodnocovacích prací byly získány kompletní informace, které 
upřesňují předběžný koncepční model šíření znečištění z posuzovaného lokality a reálné 
expoziční scénáře. Jediným zdrojem kontaminace je v zájmové lokalitě vrstva 
nehomogenních navážek s potvrzenou kontaminací těžkými kovy a PAU.  

Primární expozicí je méně rizikový až potenciální scénář migrace kontaminace z vrstvy 
zemin do vnějšího ovzduší vlivem větru a pohybu osob a mechanizmů. Příjemcem orálních a 
dermálních rizik jsou zejména místní rezidenti a osoby pohybující se na a v blízkosti 
kontaminovaného pozemku. Tento scénář je v současnosti spíše potenciální až hypotetický, a 
to vzhledem k překrytí kontaminovaných navážek min. 1 m mocnou hlínou se zatravnění a 
lokálním náletovým zalesněním. Hygienickou bariéru navíc tvoří pás vzrostlých stromů, které 
oddělují zájmovou lokalitu od místní zastavěné části. V případě odkrytí kontaminovaných 
zemin však toto riziko existuje. Těkavé látky nebyly v navážkách indikovány, expoziční 
scénář s rizikem inhalace těkavých látek je proto nerelevantní. 

Dalším méně rizikovým až potenciálním scénářem je riziko kontaminace podzemní vody  
a následný transport rozpuštěných látek dále ve směru šíření vody, kdy by mohly být 
ohroženy stávající zdroje podzemních vod využívaných k individuálnímu zásobování pitnou 
i užitkovou vodou. Tento scénář nebyl průzkumnými pracemi ověřen, monitoringem kvality 
podzemní vody v letech 2016-2017 (Sebera, 2016, 2017) byly ověřeny podlimitní obsahy 
kovů, PAU nebyly ověřeny ve směru šíření aktuálně provedenými pracemi. Migrační 
schopnosti těžkých kovů a PAU jsou totiž na lokalitě kontrolovány zejména sorpčními 
procesy na okolní a podložní jílovité horniny. Nicméně, vzhledem k poměrně velkému 
hydraulickému gradientu území a rychlému šíření podzemní vody nelze toto riziko považovat 
za nereálné. Příjemcem potenciálních orálních a dermálních rizik jsou tak zejména místní 
rezidenti využívající zdroje podzemních vod. 

Dalším reálným rizikovým scénářem je ovlivnění kvality povrchové vody v místní drobné 
vodoteči vlivem migrace kontaminace z vrstvy zemin do podzemní vody, následný transport 
podzemní vodou a drenáž do této vodoteče. Příjemcem je v tomto případě povrchový tok  
a ekosystémy vázané na vodní prostředí. Průzkumnými pracemi i předchozím monitoringem 
byla ověřena migrace Ni a Cd do povrchových vod.  

Posledním reálným, avšak rovněž pouze potenciálním scénářem je náhodná ingesce zemin  
a podzemních vod pro pracovníky a rezidenty, tedy orální a dermální expozice. Případní 
pracovníci provádějící na zájmové lokalitě výkopové nebo sanační práce budou vystaveni 
působení prašnosti suspendované z povrchu kontaminovaného pozemku, rovněž může dojít 
k náhodnému požití zemin či vody. Riziko v případě pracovníků však bude významně 
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eliminováno použitím ochranných prostředků BOZP, v případě rezidentů je riziko rovněž 
potenciální, neboť místní obyvatelé jsou dobře obeznámeni s historií a zátěží lokality.  

Vzhledem k lokálnímu ověření významné úrovně kontaminace byla pro kvantifikaci rizika 
použita maximální koncentrace v zemině (z aktuálně provedených prací) a v podzemní  
vodě pro vybrané kontaminanty, a to pro:  

   zemina         podzemní voda 
As:    19,6 mg/kg suš. 
Hg:    148 mg/kg suš. 
Pb:    1020 mg/kg suš. 
benzo(a)pyren  3,22 mg/kg suš.  0,05 mg/l 
Cd:        0,018 mg/l     

Ni:        0,23 mg/l     

Pozn.: Ze zástupců PAU jsou rizika predikovány pouze pro benzo(a)pyren, který je 
nejsilnějším ze známých karcinogenů.  
 

3.1.3 Shrnutí transportních cest a přehled reálných scénářů expozice 
Aktualizovaný koncepční model znečištění je obsahem následující tabulky: 

Tabulka č. 11 Aktualizovaný koncepční model znečištění 

Ohnisko/zdroj 
znečištění Transportní cesta Příjemce rizik Expoziční scénář 

Kontaminovaná 
vrstva zemin na 
zájmové ploše 

Migrace kontaminace z vrstvy zemin 
do vnějšího ovzduší vlivem větru 
a pohybu osob a mechanizmů. Orální 
a dermální expozice, u těkavých látek 
také inhalační expozice. 

Rezidenti a osoby 
pohybující se na 
kontaminovaném 
pozemku nebo v jeho 
blízkosti 

Potenciální, méně 
rizikový, v případě 
těkavých látek hypotetický 
(těkavé látky se na lokalitě 
nevyskytují) 

Migrace kontaminace z vrstvy zemin 
do podzemní vody –> transport 
podzemní vodou –> drenáž do 
vodotečí. Dermální a inhalační 
expozice.  

Povrchový tok a jeho 
ekosystémy,  

Reálný, ověřený 

lidé využívající tok 
k rekreačním účelům 

Nereálný, hypotetický 

Migrace kontaminace z vrstvy zemin 
do podzemní vody -> transport 
podzemní vodou do studní pro 
individuální zásobování. Orální, 
dermální a inhalační expozice. 

Obyvatelé blízkých 
rodinných domů. 

Reálný avšak nepotvrzený 

Náhodná ingesce při zemních pracích Pracovníci provádějící 
zemní práce, rezidenti  

Méně rizikový, 
potenciální  Kontaminovaná 

podzemní voda 
 

3.2 Hodnocení zdravotních rizik 
Kvantifikace zdravotních rizik pro vymezené expoziční scénáře byla provedena s využitím 
on-line kalkulátoru internetového portálu The Risk Assessment Information System. Vstupní 
data a mezivýsledky jsou zdokumentovány v následujícím textu. 
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3.2.1 Hodnocení expozice 
Vzhledem k méně významnému riziku, resp. potenciálnímu riziku bylo hodnocené riziko 
určeno pro dospělé rezidenty na celoživotní expozici v případě kontaminovaných zemin  
a podzemní vody a dále bylo určeno riziko pro náhodnou expozici rezidentů a pracovníků in-
site rovněž pro zeminy i podzemní vodu.  

Pro nekarcinogenní působení byly použity následující vztahy (těžké kovy):  

Náhodné požití zeminy: 

 
Vdechnutí zeminových částic: 

 
Dermální expozice: 

 

 

 

Karcinogenní riziko bylo kvantifikováno pomocí následujících vztahů (benzo(a)pyren): 

Náhodné požití zeminy: 

 

Vdechnutí zeminových částic: 
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Dermální expozice: 

 
Proměnné použité v uvedených vztazích jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č. 12 Proměnné použité k vyčíslení expozice pracovníků na venkovních 
prostranstvích 

Symbol Popis Hodnota 

BWow Tělesná hmotnost (kg) 80 

EDow Trvání expozice (roky) 25/0,1 

EFow Frekvence expozice (dny/rok) 225 

ETow Čas expozice (hodiny/den) 8 

IRSow Rychlost příjmu (mg/den) 100 

AFow Adherenční faktor (mg/cm2) 0,12 

SAow Exponovaná plocha pokožky (cm2/den) 3527 

ATow Čas průměrování (dny/rok) 365 

 

Tabulka č. 13 Proměnné použité k vyčíslení expozice rezidentů 

Symbol Popis Hodnota 

BWow Tělesná hmotnost (kg) 80 

EDow Trvání expozice (roky) 26 

EFow Frekvence expozice (dny/rok) 350 

ETow 
Čas expozice (hodiny/den) dermální 0,71 

Čas expozice (hodiny/den) inhalace 24 

EV událostí/den 1 

IRSow Rychlost příjmu (mg/den) 100 

AFow Adherenční faktor (mg/cm2) 0,07 

SAow Exponovaná plocha pokožky (cm2/den) 6032 

ATow Čas průměrování (dny/rok) 365 
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3.2.2 Odhad zdravotních rizik 
Pro krátkodobou expozici pracovníků či rezidentů pohybujících se na lokalitě (cca 1 měsíc) 
bylo predikováno velmi nízké riziko dermální i orální expozice pro těžké kovy  
i benzo(a)pyren z navážkových zemin. Celkové riziko se pohybovalo v řádu n.10-9. Nízké 
riziko bylo vypočteno i pro dlouhodobější expozici (outdoor worker/resident) po dobu 25 let 
(1,37 až 2,39.10-6). 

Pro celoživotní expozici pocházející z kontaminovaných zemin bylo vypočteno zvýšené 
riziko pro As, Pb a benzo(a)pyren řádově n.10-5, celkové riziko bylo rovněž zvýšené  
a dosahovalo hodnoty 6,96.10-5. V případě pitné vody by v tomto případě bylo rovněž 
zvýšené celkové zdravotní riziko vzhledem k obsahům As a benzo(a)pyrenu (2.15.10-5). 

Predikované scénáře s výpočtem rizik byly provedeny pro reálné, avšak méně rizikové až 
potenciální scénáře, navíc s využitím maximálních zjištěných hodnot, které byly ověřeny 
pouze lokálně. Výsledné zhodnocení zvýšeného rizika je tedy významně nadhodnocené. 

Lze tedy konstatovat, že existencí kontaminované vrstvy antropogenních navážek na bývalé 
skládce odpadu na předmětné lokalitě nevznikají významná zdravotní rizika. 

3.3 Hodnocení ekologických rizik 
Podzemní voda z předmětné lokality odtéká jižním až jihozápadním směrem, do erozní strže, 
která sezónně vytváří drobnou vodoteč, resp. přirozený odvodňovací prvek lokality. Analýzy 
vzorků vody odebraných z vodoteče dlouhodobě překračují normy environmentální kvality  
v ukazatelích kadmium a nikl, v případě potočních sedimentů překračují ukazatele Hg  
a benzo(a)pyrenu. V souladu s Metodickým pokynem MŽP z roku 2011 tak můžeme 
konstatovat, že v případě překročení závazných limitů dle platných právních předpisů (v 
tomto případě Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění), je již tato skutečnost 
dostatečným dokladem o ekologických rizicích, což dokládá existenci nevyhovujícího stavu 
posuzované lokality, který je potřebné řešit.  

3.4 Shrnutí celkového rizika 
Jak z předchozích kapitol vyplývá, v souvislostí s existencí kontaminované vrstvy 
antropogenních navážek na bývalé skládce odpadu na předmětné lokalitě nevznikají 
významná zdravotní rizika. Predikované scénáře s výpočtem rizik byly provedeny pro reálné, 
avšak méně rizikové až potenciální scénáře, navíc s využitím maximálních zjištěných hodnot, 
které byly ověřeny pouze lokálně. Výsledné zhodnocení zvýšeného rizika je tedy významně 
nadhodnocené. 

Závadný stav lokality dokládají zvýšené hodnoty těžkých kovů v povrchové vodě. 
V potočních sedimentech byly navíc zjištěny zvýšené obsahy těžkých kovů a PAU, sedimenty 
jsou rovněž silně znečištěny sklem, kovy a plastovými odpady. Toto znečištění je způsobeno 
netěsností skládkového tělesa, které bylo vytvořeno volným zasypáním terénní strže. Dochází 
tak k vyplavování skel a dalších pevných odpadů. Lokalita tak představuje méně významné 
lokální ekologické riziko, které vyplývá ze stavu drobné vodoteče v těsné blízkosti skládky. 

3.5 Omezení a nejistoty 
Při hodnocení zdravotních rizik byl přijat konzervativní a nadhodnocený předpoklad možné 
expozice pro reálné, avšak méně závažné až potenciální rizikové scénáře, skutečný zdravotní 
vliv bude nižší.  
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Nejistoty spojené se scénáři a hodnocením ekologických rizik nepovažujeme za významné. 
Vzhledem k charakteru sedimentů vodoteče a dlouhodobě zvýšeným hodnotám Cd a Ni 
v povrchové vodě vznikají na lokalitě ekologická rizika.  

4. DOPORUČENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

4.1 O. varianta 
Nultá varianta představuje zachování stávajícího stavu lokality. Tato varianta není žádoucí 
z důvodu definovaných ekologických rizik pro okolí vodního toku a jeho prameniště. 
V případě zachování stávajícího stavu totiž bude i nadále docházet k uvolňování pevných 
částí odpadu a bude i nadále docházet ke znečisťování sedimentu a okolí drobného vodního 
toku, které se nachází přímo pod skládkou. Z dlouhodobého hlediska tak není tato varianta 
preferovaná. 

4.2 Varianta odtěžby skládkového materiálu 
Obecně je v případě starých ekologických zátěží ideálním řešením jejich odstranění a uvedení 
lokality do původního stavu. V tomto případě by však tato varianta byla velmi finančně 
nákladná (odhadem cca 10-15 mil. Kč,-) a navíc by byla spojená s velkou zátěží pro okolní 
prostředí i obyvatele, kdy by docházelo k dlouhodobému odvozu a návozu materiálu 
nákladními automobily. Tato varianta tak není v podmínkách lokality rovněž preferovaná. 

Podrobným kontaminačním průzkumem a analýzou rizika nebylo zjištěno významné plošné 
znečištění ani zdravotní rizika. Kontaminace těžkými kovy, příp. některými zástupci PAU 
jsou spíše lokální. Popsána byla pouze ekologická rizika. V takovém případě není nutné 
navrhovat odtěžbu celého navážkového materiálu, ale spíše lokalitu zajistit patřičným 
způsobem, tak, aby SEZ nadále nezpůsobovala detekovatelné ovlivnění okolního prostředí.    

4.3 Varianta zatěsnění skládkového tělesa a odtěžby potočních sedimentů  
Jak z předchozích kapitol vyplývá, existence kontaminované vrstvy antropogenních navážek 
nezpůsobuje významná zdravotní rizika, nedochází k významnému šíření znečištění mimo 
lokalitu, byla však definována ekologická rizika pro blízký povrchový tok méně významného 
charakteru. Z důvodu existujících ekologických rizik tak doporučujeme realizovat následující 
opatření: 

§ zajistit, aby bylo zamezeno nekontrolovanému navážení dalších neznámých odpadů na 
zájmovou lokalitu, 

§ zajistit utěsnění skládkové lokality, tak, aby nedocházelo k vyplavování pevných 
odpadů do vodoteče, současně s realizací opatření vedoucích ke zvýšení stability 
skládkového tělesa, 

§ provést odtěžbu potočních sedimentů znečištěných pevnými odpady. 

V případě utěsnění skládkové lokality bude významně omezena infiltrace srážkových vod  
a sníží se tak množství průsakové vody. Nicméně i přesto bude docházet k infiltraci 
podzemních vod do povrchového toku, který ponese zbytkovou zátěž. Z tohoto hlediska je 
potřeba uvažovat s dlouhodobým monitoringem povrchového toku. Pokud by se 
z dlouhodobého hlediska i nadále vyskytovalo významné znečištění povrchových vod, 
doporučujeme přistoupit k odtěžbě minimálně navážek se skelnou příměsí, která je primárním 
nositelem kontaminace těžkými kovy.  
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4.4 Monitoring lokality 
Do realizace nápravných opatření je nutné pokračovat v realizaci ročního monitoringu 
podzemních vod a povrchových vod včetně stability skládkového tělesa. 

Monitoring kvality podzemní a povrchové vody včetně stability skládkového tělesa 
navrhujeme realizovat v následujícím rozsahu: 

§ Vzorky podzemní vody budou odebírány 2x ročně z vrtů HM-1 až HM-4, 1 x ročně 
budou odebrány také vzorky v místních studní (3 ks). 

§ Vzorky povrchové vody budou odebrány 2 x ročně ve 3 profilem ve směru toku 
proudění, 1 x ročně bude odebrán vzorek vody před vstupem do Hážovického 
potoka 

§ Rozsah stanovení podzemní a povrchové vody bude odpovídat prioritním 
kontaminantům, tedy PAU, As, Hg, Pb, Cd, Ni 

§ 2 x ročně bude provedena inklinometrická sada měření na vrtu IN-1. 
§ Minimální doba monitoringu by měla být do doby realizace navržených nápravných 

opatření.  

4.5 Zápis a změna priority lokality v Systému evidence kontaminovaných míst 
Zájmová lokalita je evidována pod ID 44743001 a názvem Skládka Tylovice – Horečky. 
Aktuální priorita je stanovena na P3, kdy je nutný doprůzkum lokality. Na základě výsledků 
průzkumných prací doporučujeme provést změnu priority na A1, kdy je nápravné opatření 
žádoucí. Byla potvrzena kontaminace zemin a podzemích vod, ze kterých nedochází 
k významnému šíření znečištění. Pouze v případě Cd a Ni je patrné šíření formou drenáže do 
povrchového toku. Aktuálně ověřené koncentrace primárních kontaminantů nevytváří na 
lokalitě závažná zdravotní rizika, je zde však identifikováno ekologické riziko (méně 
významného charakteru) z důvodu vyplavování pevných odpadů do vodoteče a potvrzené 
drenáže průsakových vod. Je tak zřejmý rozpor s legislativou, avšak jde o obecný nesoulad se 
zájmy ochrany životního prostředí nebo s jinými zájmy chráněnými podle zvláštních 
předpisů.  

4.6 Doporučení cílových parametrů nápravných opatření 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze pro zájmovou lokalitu stanovit následující 
cílové parametry nápravných opatření: 

§ Zamezení navážení odpadů včetně kompostovatelných materiálů (dřevo, listy, 
tráva). 

§ Utěsnit a zpevnit patu svahu skládkového tělesa, tak aby nedocházelo 
k vyplavování pevných odpadů ze skládky do vodoteče 

§ Zajistit revitalizaci prameniště odtěžbou zanesených potočních sedimentů. 

4.7 Doporučení postupu nápravných opatření s odhadem finančních nákladů 
Nápravná opatření jsou navržena tak, aby vedla k naplnění cílových parametrů nápravných 
opatření. Za nejjednodušší metodu považujeme utěsnění skládky, zpevnění svahu a odtěžbu 
potočních sedimentů s podílem pevného odpadu s pokračujícím monitoringem podzemních  
a povrchových vod. Předpokládané náklady těchto prací jsou předběžně odhadnuty 
v následující tabulce.   
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Tabulka č. 14 Odhad sanačních/provozních nákladů 

Činnost celkem tis. Kč (bez 
DPH) 

Předsanační monitoring podzemní a povrchové vody a stability svahu (provoz 
systému)  58,6 / rok 

Odběr vzorků podzemní vody v četnosti 2 x ročně, celkem 8 ks vzorků z vrtů HM-1 až 
HM-4 8,0 

Odběr vzorků podzemní vody v domovních studních v četnosti 1 x ročně, celkem 3 ks 
vzorků 3,0 

Odběr vzorků povrchové vody v četnosti 2 x ročně ve 3 profilech po odtoku vod, 
celkem 6 ks vzorků, 1 x ročně odběr vzorku vody před vtokem do Hážovického potoka 2,1 

Hydrometrická měření a záměr fyz.-chem. parametrů in-situ 3 
Laboratorní analýzy 22,5 
Inklinometrická měření v četnosti 2 x ročně 10 
Vyhodnocení, závěrečná zpráva 10 
Projekt sanace, správní řízení 125 
Projektová dokumentace 75 
Jednání s úřady, schválení dokumentace 50 
Sanační stavební práce 2423 
Příprava staveniště a příjezdových ploch, návoz materiálu 150 
Odtěžba potočních sedimentů, náhradní zemina (100x2,5x0,8 m = 200 m3) 200 
Těsnící vrstva (1240 m3 plocha skládky + 550 m3 svahování) 358 
Zpevnění svahu, materiálové náklady 85 
Finální úpravy, zatravnění 30 
Likvidace kontaminovaného materiálu (cca 200 m3) 1500 
Likvidace znečištěné vody z výkopů 100 
Postsanační monitoring podzemní a povrchové vody a stability svahu (provoz systému) 54,75 / rok 
Celkem – předsanační fáze (cca 3-letý monitoring) 175,8 
Celkem - sanace, odtěžba, likvidace zemin, vod 2423 
Celkem – postsanační monitoring (5 let) 273,75 
 

Kvalita zeminového výluhu, která byla stanovena pro případnou budoucí odtěžbu, nevyhověla 
limitům II. třídy dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky  
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění pouze v jednom případě zvýšeným obsahem Mo. 
Zeminy bez zjevné kontaminace, při jejich likvidaci, tak lze uložit na skládku ostatního 
odpadu.  

Masivně organicky znečištěné zeminy lze likvidovat biodegradací ve specializovaných 
zařízení, ostatní odpady lze uložit na skládku ostatního, příp. nebezpečného odpadu. Žádné 
zeminy nemohou být uloženy na povrchu terénu z důvodu jejich kontaminace v sušině. 
Ekotoxikologické testy byly ve všech případech vyhovující. V případě odtěžby skelných 
navážek lze uvažovat s množstvím 1800 m3. 

Výsledky stanovení odpadových analýz je uvedeno přehledně v tabulce přílohy č.5, protokoly 
laboratorních analýz pak tvoří přílohu č.8. 
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5. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Předkládaná závěrečná zpráva hodnotí výsledky aktuálně provedeného kontaminačního 
doprůzkumu a analýzy rizika skládkové lokality v Tylovicích, v místní části Horečky, 
v Rožnově pod Radhoštěm, na pozemcích Valašského muzea v přírodě, p.o. Průzkumné práce 
navazovaly na předchozí etapy prací a potvrdily kontaminaci navážkové vrstvy zejména 
těžkými kovy a PAU.  

Geologická stavba zájmové lokality byla ověřena až do hloubky 20 m, kdy byl popsán celý 
kvartérní pokryv včetně podložních hornin. Za reprezentativní původní horninový profil lze 
uvažovat geologický sled humózních hlín, deluviálních jílovitých hlín s přechodem do 
podložních eluvií godulských jílovců. V ploše skládky byly ověřeny různorodé navážky 
s průměrnou mocností 4,2 m, přičemž průměrná mocnost skelné drtě, příp. navážek 
s příměsí skla dosahovala 1,3 m. Celková kubatura navážek byla z modelového výstupu 
stanovena na 11 840 m3, z toho pak kubatura skelných navážek činí 1 800 m3. Báze navážek 
se pohybuje v hloubce 0,5 (při severním okraji lokality) až min. 10,3 m při jižním okraji 
skládky (u strže).  

Na příčném profilu bylo provedeno posouzení stability svahu skládkové lokality 
s nevyhovujícími výsledky. Stávající svah na zájmové lokalitě se dle stabilitních výpočtů 
pohybuje na hranici své stability. 
Hlavní zvodeň na lokalitě představuje puklinový kolektor svrchní eluviální zóny jílovců  
s ustálenou úrovní hladiny podzemní vody v rozmezí  3,92 až 6,4 m p.t. (423,08 až 441,99 m 
n.m.). Podzemní voda odtéká jjz. až jz. směrem, do erozní strže, která sezónně vytváří 
drobnou vodoteč, resp. drenážní bázi lokality. Lokálně bylo ověřeno i zvodnění navážkové 
vrstvy. 

Zdroj kontaminace na hodnocené lokalitě jednoznačně vytváří vrstva antropogenních 
navážek různorodého odpadu pocházejícího především z bývalého podniku Tesla, který se 
zabýval výrobou televizních a rozhlasových přijímačů. Navážky obsahují skelnou drť 
(obrazovky a jiný skleněný odpad), kovy, plasty, hlínu a kamení, dráty, dřeva, popeloviny  
i organický odpad. Z plošné interpretace zjištěných parametrů navážek je patrné, že 
kontaminace kovy je soustředěna do střední části zájmové lokality a na její západní okraj, 
souhlasně s ověřením navážek se skelným odpadem. Tato část lokality je odvodňována 
směrem k monitorovacímu vrtu HM-1, kde byly zjištěny mírně zvýšené obsahy kovů, 
zejména Cd a Ni.  Při východním okraji, který je odvodňován směrem k HM-3 byly ověřeny 
spíše odpady s příměsí organických látek (znečištění dřeva, popeloviny). Zde je pak 
v podzemní vodě reflektováno právě toto znečištění – byly ověřeny zvýšené obsahy PAU, 
obsahy těžkých kovů byly vyhovující.  

Z celkového hlediska lze míru znečištění navážkové zeminové vrstvy studované lokality 
vyhodnotit jako méně významnou. Plošně byly ve zvýšené koncentraci ověřeny pouze As  
a benzo(a)pyren, tedy parametry s nejpřísněji stanovenými limity IZ MŽP, které byly 
převzaty z americké agentury pro životní prostředí U.S.EPA. Lokálně byly zjištěny zvýšené 
koncentrace Pb, Hg a Ni. Kvalita podzemní vody je v prostředí lokality rovněž vyhovující, 
s přihlédnutím k charakteru dlouhodobé zátěže. V prostředí skládkového tělesa jsou zřejmé 
pouze zvýšené hodnoty Cd a Ni, a některé PAU. K šíření znečištění podzemní vodou 
nedochází. V případě povrchové vody jsou dlouhodobou zátěží zvýšené obsahy Cd a Ni, 
ostatní látky nebyly v povrchové vodě v nadlimitních koncentracích indikovány. V potočních 
sedimentech byly ověřeny nadlimitní hodnoty As, Hg a některých PAU.  

Jak vyplývá z předchozích kapitol, v souvislostí s existencí kontaminované vrstvy 
antropogenních navážek na bývalé skládce odpadu na předmětné lokalitě nevznikají 
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významná zdravotní rizika. Predikované scénáře s výpočtem rizik byly provedeny pro reálné, 
avšak méně rizikové až potenciální situace, navíc s využitím maximálních zjištěných hodnot, 
které byly ověřeny pouze lokálně. Výsledné zhodnocení rizika je tedy významně 
nadhodnocené. 

Závadný stav lokality dokládají především zvýšené hodnoty těžkých kovů v povrchové vodě. 
V potočních sedimentech byly zjištěny zvýšené obsahy těžkých kovů a PAU, sedimenty jsou 
navíc silně znečištěny sklem, kovy a plastovými odpady. Toto znečištění je způsobeno 
netěsností skládkového tělesa, které bylo vytvořeno volným zasypáním terénní strže. Dochází 
tak k vyplavování skel a dalších pevných odpadů. Lokalita tak představuje méně významné 
lokální ekologické riziko, které vyplývá ze stavu drobné vodoteče v těsné blízkosti skládky. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze pro zájmovou lokalitu stanovit následující 
cílové parametry nápravných opatření: 

§ Zamezení navážení odpadů včetně kompostovatelných materiálů (dřevo, listy, 
tráva). 

§ Utěsnit a zpevnit patu svahu skládkového tělesa, tak aby nedocházelo 
k vyplavování pevných odpadů ze skládky do vodoteče. 

§ Zajistit revitalizaci prameniště odtěžbou zanesených potočních sedimentů. 

Monitoring kvality podzemní a povrchové vody včetně stability skládkového tělesa 
navrhujeme realizovat v následujícím rozsahu do doby realizace doporučených nápravných 
opatření: 

§ Vzorky podzemní vody budou odebírány 2x ročně z vrtů HM-1 až HM-4, 1 x ročně 
budou odebrány také vzorky v místních studní (3 ks). 

§ Vzorky povrchové vody budou odebrány 2 x ročně ve 3 profilem ve směru toku 
proudění, 1 x ročně bude odebrán vzorek vody před vstupem do Hážovického 
potoka 

§ Rozsah stanovení podzemní a povrchové vody bude odpovídat prioritním 
kontaminantům, tedy PAU, As, Hg, Pb, Cd, Ni 

§ 2 x ročně bude provedena inklinometrická sada měření na vrtu IN-1. 

 

V Ostravě, 31.8.2018 
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

AR analýza rizik 
SEZ stará ekologická zátěž 
HG hydrogeologické/ý 
IG inženýrsko-geologické/ý 
PV podzemní voda 
SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 
MP MŽP ČR Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí České republiky 
US EPA US Environmental Protection Agency 
MŽP OEREŠ Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik  

a ekologických škod 
IZ MŽP Indikátory znečištění 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
VÚV T.G.M. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka 
NEK norma environmentální kvality 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
IČO identifikační číslo organizace 
ČSN EN ISO/IEC Česká státní norma, The European Standard 
RAIS   The Risk Assessment Information System  
CHKO   chráněná krajinná oblast 
CHOPAV  chráněná oblast akumulace vod 
NPP, PP  národní přírodní památka, přírodní památka 
UCHR úplný chemický rozbor 
ORP/Eh oxidačně-redukční potenciál 
PAU polycyklické aromatické uhlovodíky 
C10 – C40 lehké ropné uhlovodíky 
Cl-U chlorované uhlovodíky 
DOC rozpuštěný organický uhlík 
PCB polychlorované bifenyly 
EOX halogenované organické sloučeniny 
BTEX benzen, toluen, etylbenzen, xyleny 
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