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1. ÚVOD 

Na základě objednávky Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm (objednatel) 
byl společností AZ GEO s.r.o. (zpracovatel) proveden kontrolní jednoetapový monitoring 
kvality podzemní a povrchové vody v okolí bývalé skládky odpadů na lokalitě Tylovice-
Horečky. Zakázka byla zpracovatelem přijata a zaregistrována pod číslem 
19AZ200100000012 a názvem Rožnov p. Radhoštěm – skládka Tylovice-Horečky – 
monitoring. 
Cílem prací bylo ověření kvality podzemní a povrchové vody v rámci stávajícího 
monitorovacího systému lokality a v okolních domovních studnách a posouzení možného 
negativního ovlivnění podzemní a povrchové vody v návaznosti na havarijní situaci, kdy po 
květnových přívalových srážkách došlo k sesutí části svahu skládky a vyplavení uloženého 
kontaminovaného materiálu do okolí.  

Rozsah monitorovacích prací vycházel z návrhu monitoringu lokality, který byl uveden 
v závěrečné zprávě analýzy rizika, kterou v roce 2018 zpracovala společnost AZ GEO s.r.o. 
(Ondrašíková I., a kol., 2018: Doprůzkum a analýza rizik – lokalita Tylovice, Rožnov p. 
Radhoštěm, pozemky Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R., č. akce 
18AZ200100000020, AZ GEO s.r.o., 2018). 

V rámci kontrolního monitoringu byly prováděny následující práce: 

 dynamické odběry vzorků podzemní vody z monitorovacího systému skládkové lokality  
a z vybraných domovních studní na odtokovém profilu lokality,  

 statické odběry povrchové vody z bezejmenné vodoteče, 

 laboratorní stanovení vzorků vod v požadovaných parametrech, záměr fyzikálně-
chemických parametrů in-situ, 

 vyhodnocení výsledků analýz z hlediska vývoje koncentrací sledovaných látek v čase, 
zdokumentování vlivu skládky na okolní prostředí a rovněž srovnání laboratorních 
výsledků s platnými legislativními limity. 

Předkládaná závěrečná zpráva hodnotí práce jednoetapového kontrolního monitoringu 
v návaznosti na výsledky zjištěné v rámci analýzy rizika v roce 2018, upozorňuje na zjištěné 
odchylky v monitorovacím systému a doporučuje následné práce. 

Na realizaci akce spolupracovali:  
Ing. Petr Václavík terénní práce 
Jiří Lorenčík terénní práce 
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2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MONITOROVANÉ LOKALITY 

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. Terén lokality je mírně svažitý až svažitý (zaústění do strže) a nadmořská výška se 
pohybuje v rozmezí cca 435 až 440 m n.m.  

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. 

Z provedené analýzy rizika (AZ GEO s.r.o., 2018) vyplynuly následující závěry: 
 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, 
dřevo, 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 Indikátorů 
znečištění Ministerstva životního prostředí z roku 2014, které byly převzaty z americké 
agentury pro životní prostředí U.S.EPA. Lokálně byly zjištěny zvýšené koncentrace Pb, 
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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.  

 V souvislosti 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 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 byly pro zájmovou lokalitu stanoveny 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 byl 
navržen v následujícím rozsahu (min. 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 současnosti je lokalita zatravněna a ústí do navazující strže. Po květnových přívalových 
srážkách došlo k utržení části svahu skládky a vyplavení odpadu do povrchového toku.  
Fotodokumentace lokality po havarijní situaci je patrná z následujícího obrázku. 
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Obrázek č.1 Fotodokumentace lokality – sesunutá část skládkového tělesa 
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3. ROZSAH A METODIKA PRACÍ 

V červnu 2019 byly bezprostředně po havarijní situaci provedeny monitorovací práce kvality 
podzemní a povrchové vodě na zájmové lokalitě z následujících monitorovacích objektů a 
z vybraných domovních studní. Situace odběrných míst je patrná z přílohy č 2 této zprávy. 

 Monitorovací vrt HM-1 – reprezentuje odtokový profil podzemních vod při 
jihozápadním (západním) okraji lokality. 

 Monitorovací vrt HM-2 – reprezentuje odtokový profil podzemních vod při 
jihovýchodním (jižním) okraji lokality. 

 Monitorovací vrt HM-3 – reprezentuje přítokový profil neovlivněných podzemních 
vod. 

 Monitorovací vrt HM-4 – reprezentuje vzdálenější odtokový profil lokality, 
v současnosti je vrt zneprůchodněn tuhou neprostupnou vrstvou, vzorek tak nemohl 
být odebrán, je nutné provedení opravy vrtu. 

 Povrchová voda bezejmenné vodoteče – je určena pro sledování kvality 
povrchových vod, které pramení přímo pod skládkovou lokalitou. Povrchová voda je 
odebírána ve 4 profilech ve směru proudění povrchové vody, poslední profil je 
situován před vyústění do Hažovického potoka. 

 Domovní studny – ze stávajících domovních studní byly vzorkovány studny u č.p. 
1960, 1871, 1997, 2433 a 1872 – viz následující obrázek. 

 

Obrázek č.2 Fotodokumentace domovních studní 
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3.1. Metodika vzorkovacích prací 

Záměry úrovně hladiny podzemní vody 
V rámci vzorkovacích prací byly na lokalitě změřeny stavy hladin podzemní vody 
v jednotlivých objektech monitorovacího systému i v domovních studnách. U vzorkovaných 
objektů bylo měření provedeno vždy před zahájením vzorkovacího čerpání pomocí 
elektroakustického hladinoměru G-20, s přesností měření ± 1,0 cm.  

Měření fyzikálně-chemických parametrů vod 
Monitorovací práce dále zahrnovaly měření fyzikálně-chemických parametrů podzemní  
a povrchové vody in situ. Měření bylo prováděno pomocí přenosného multiměřícího přístroje 
PC7 (pH, měrná vodivost, teplota a redoxní potenciál) ve všech vzorkovaných objektech. 
Tyto parametry byly měřeny vždy před zahájením dynamického odběru vzorku podzemní 
vody a v okamžiku jeho odběru. Fyzikálně-chemické parametry byly sledovány také při 
odběru povrchových vod, kde byly změřeny jednorázově. 

Vzorkování vod 
Vzorkovací práce byly provedeny v souladu s příslušnými částmi ČSN ISO 5667 „Jakost vod. 
Odběr vzorků“. Vzorky podzemní vody z monitorovacích vrtů byly odebrány za dynamického 
stavu, vždy po předchozím cca 10-15 min vzorkovacím čerpání, pomocí ponorného čerpadla 
GIGANT o vydatnosti čerpání cca 3 až 5 l.min-1 s napojenými jednorázovými PE hadičkami 
 ¼“. V průběhu čerpání byly sledovány fyzikálně-chemické parametry podzemní vody a po 
jejich ustálení, byl odebrán vzorek do normovaných vzorkovnic dodaných akreditovanou 
laboratoří. Vzorky z domovních studní byly odebrány po odčerpání alespoň 100 l podzemní 
vody.  

Vzorky povrchových vod byly odebrány jako vzorky prosté a jejich odběr byl proveden 
jednorázově (staticky) pomocí ponorného čerpadla GIGANT, příp. přímo do vzorkovnic.  

Vzorkovnice byly před vlastním odběrem vypláchnuty vodou určenou k analýzám (vyjma 
vzorkovnic obsahujících fixační činidlo) a vždy naplněny tak, aby byly zcela zaplněny bez 



Rožnov p. Radhoštěm – skládka Tylovice-Horečky – monitoring 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm, p.o. 8 Závěrečná zpráva  

 

přítomnosti vzduchových bublin. Po odběru byly vzorkovnice uloženy v chladnu a temnu (do 
transportních chladicích boxů) a expedovány do laboratoří ke zpracování. Odběr každého 
vzorku byl dokumentován v terénních vzorkovacích protokolech, které jsou součástí interní 
dokumentace zpracovatele. Rozsah vzorkovacích prací je přehledně uveden  
v následující tabulce.  

Tabulka č. 1 Přehled odebraných vzorků v červnu 2019 

Datum odběru 
dynamicky staticky 

podzemní 
voda 

vzorkované  
objekty 

povrchová 
voda 

vzorkované  
objekty 

4.6.2019 
3 HM-1, HM-2, HM-3, HM-4 

(ucpaný, vzorek neodebrán) 4 
bezejmenná vodoteč, 4 

profily ve směru proudění 
povrchové vody 5 St 1960, St 1871, St 1997,  

St 2433, St 1872 
Celkem 12 

 

3.2. Laboratorní analýzy 

Analýzy odebraných vzorků podzemní a povrchové vody provedla laboratoř ALS Laboratory 
Group společnosti ALS Czech Republic s.r.o., která je zkušební laboratoří č. 1163 
akreditovanou ČIA. Protokoly o laboratorních zkouškách jsou součástí přílohy č. 5 závěrečné 
zprávy, kde je rovněž uvedena metodika stanovení jednotlivých ukazatelů. Přehled 
stanovených parametrů odebraných vzorků vod je uveden v následující tabulce.   

Tabulka č. 2 Přehled stanovených ukazatelů odebraných vzorků vod 

Druh vzorku Stanovované ukazatele 
Podzemní vody Fyzikálně-chemické parametry in-situ (pH, T, měrná vodivost, redox potenciál) 

Polyaromatické uhlovodíky (PAU), těžké kovy (As, Cd, Hg, Ni, Pb) Povrchové vody 

3.3. Kritéria použitá pro hodnocení znečištění vod  

Pro posouzení úrovně kontaminace podzemních vod byla použita Vyhláška č. 5/2011 Sb., 
o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu 
podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 
(příloha č.5 pro skupinu A, příp. B).  

Při interpretaci výsledků analýz podzemních vod byla dále použita kritéria, která jsou 
obsažena v Metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky – 
Indikátory znečištění 2014 (Metodický pokyn - MP). Tento MP plně nahrazuje MP - kritéria 
znečištění zemin a podzemní vody z roku 1996, resp. Metodický pokyn Indikátory znečištění 
z roku 2012. 
Vzhledem k monitoringu domovních studní byly výsledky srovnány i s limity vyhlášky  
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody. 

Kvalita povrchové vody pak byla srovnána s limity Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., 
v aktuálním znění, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění povrchových 
vod dle přílohy č.3 – Ukazatele vyjadřující stav povrchové vody, normy environmentální 
kvality a požadavky na užívání vod.  
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3.4. Dokumentace terénních prací 

Práce prováděné v rámci monitoringu byly dokumentovány formou terénních protokolů 
o odběru vzorků, které byly následně převedeny do elektronické podoby. Elektronická 
databáze umožňuje přehledné sledování vývoje dlouhodobých trendů jednotlivých parametrů 
podzemní a povrchové vody (úrovně hladiny podzemní vody, fyzikálně-chemické ukazatele) 
a snadnější interpretaci získaných informací. Pro zpracování dat z průzkumu byly využity 
programy MicrosoftExcel 2000 a MicrosoftWord 2000. Digitální verze této závěrečné 
zprávy je zpracována programem Adobe Acrobat v6. Mapové přílohy byly vytvořeny pomocí 
programu Surfer v9.  
V průběhu realizace terénních prací byla prováděna odborná koordinace veškerých prací, 
včetně odborného geologického dozoru při vzorkovacích pracích. Závěrečná zpráva byla 
vypracována osobou odborně způsobilou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické 
práce v oboru hydrogeologie a geochemie. 
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4. VÝSLEDKY MONITORINGU VOD 

4.1. Hydrogeologické a hydrologické vyhodnocení 

Hladina podzemní vody byla zaměřena ve všech objektech podzemní vody (monitorovací vrty 
a domovní studny). Přehled výsledků záměrů včetně převedení hodnoty na nadmořskou výšku 
je uveden v následující tabulce. Pro vyhodnocení vývoje hladiny podzemní vody jsou 
v tabulce uvedeny i záměry hladiny z monitorovacích vrtů z období 8/2018. Ze srovnání je 
patrný nárůst hladiny podzemní vody o 0,73 až 1,6 m, což souvisí se srážkově vydatným a 
vlhkým květnem, který předcházel záměrům hladiny podzemní vody. Nejméně výrazná 
změna úrovně hladiny podzemní vody je patrná ve vrtu HM-4 (0,09 m), nicméně údaj  
o hladině z tohoto vrtu není úplně přesný, protože vrt HM-4 je v současnosti zanesený a 
zneprůchodněný.  
Interpretace proudění podzemní vody na lokalitě je patrná z přílohy č. 3 této zprávy, kde jsou 
vykresleny hydroizohypsy hladiny podzemní vody. Směr proudění podzemní vody je k JV. 

Tabulka č. 3 Přehled úrovně hladiny podzemní vody 

objekt 
hladina podzemní vody 

16.8.2018 4.6.2019 rozdíl 
m p.t. m n.m. m p.t. m n.m. m 

HM-1 5,02 430,21 3,95 431,28 1,07 
HM-2 3,92 438,07 2,32 439,67 1,6 
HM-3 4,47 432,31 3,74 433,04 0,73 
HM-4 6,4 416,68 6,31 416,77 0,09 

St 1960 - - 1,89 382,11 - 

St 1871 - - 3,25 385,75 - 

St 1997 - - 2,07 402,93 - 

St 2433 - - 2,2 411,8 - 

St 1872 - - 4,13 383,87 - 

 

4.2. Výsledky měření fyzikálně-chemických parametrů podzemní a povrchové vody 

Výsledky terénního měření fyzikálně-chemických parametrů podzemní a povrchové vody 
jsou shrnuty v následující tabulce. V podzemní a povrchové vodě byly změřeny teplota (T ve 
°C), pH, měrná vodivost ( v S/cm) a redox potenciál (Eh v mV). 
Neovlivněný charakter povrchové vody reprezentují výsledky z vrtu HM-2 – tedy neutrální 
reakce vody (pH = 7,0), nízká měrná vodivost (529 S/cm) a redukční charakter podzemní 
vody (-131 mV). Na odtokovém profilu skládkové lokality je patrné snížení pH (6,34-6,64), 
nárůst měrné vodivosti (až 1698 S/cm) a oxidační charakter vody (122-163 mV). Přímo pod 
skládkou pak podzemní voda vyvěrá na povrch terénu při bázi prudké strže ve formě 
bezejmenné vodoteče. Reakce vody v této vodoteči je mírně alkalická (7,4 až 7,60)  
a v průběhu proudění nevykazuje v parametru pH významné změny. Měrná vodivost se 
v povrchovém toku ve směru proudění zvyšuje z 324 S/cm (přímo pod skládkou) až k 615 
S/cm (potok u můstku před zatrubněním), v místě před soutokem s Hažovickým potokem je 
pak patrné mírné snížení měrní vodivosti (502 S/cm). Redox potenciál je v povrchové vodě 
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kladný, tzn., že ve vodě převládají oxidační procesy. Hodnoty Eh se pohybovaly v rozmezí 
33,8 až 147,3 mV, s patrný poklesem hodnot ve směru proudění vody.  

Tabulka č. 4 Fyzikálně-chemické parametry podzemní a povrchové vody v červnu 2019 

objekt 
T pH vodivost Eh 

poznámka 
před  po před  po před  po před  po 

HM-1 13,5 15,9 6,55 6,64 374 1698 123,3 163,7 - 
HM-2 10,1 8,2 6,99 7,0 689 529 -105,3 -130,8 - 
HM-3 13,7 9,7 6,11 6,34 665 1677 157,4 122,7  
HM-4 - - - - - - - - ucpaný 
potok 1 - 12,8 - 7,54 - 324 - 147,3 - 
potok 2 - 14,3 - 7,40 - 574 - 65,8 - 
potok 3 - 15,4 - 7,60 - 615 - 63,1 - 
potok 4 - 15,8 - 7,29 - 502 - 33,8 - 
St 1960 14,8 13,7 7,15 7,01 338 335 187 199 - 
St 1871 12,5 12,4 7,25 7,18 341 336 157 148 - 
St 1997 13,4 13,0 7,48 7,51 485 480 38 47 volná fáze 
St 2433 14,1 14,1 7,05 7,05 315 307 187 188 silný přítok 
St 1872 11,9 12,3 7,27 7,26 438 435 135 157 pitná voda 

 

4.3. Hydrochemické poměry 

Výsledky analytických stanovení odebraných vzorků vod na lokalitě jsou shrnuty v tabulkách 
přílohy č. 4, včetně hodnot výsledků laboratorních stanovení ze srpna 2018. Výsledné 
hodnoty podzemní vody jsou srovnány s vyhláškou č. 5/2011 Sb., s limity Metodického 
pokynu MŽP Indikátory znečištění 2014 a s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v případě povrchové 
vody pak s limity nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Podzemní voda  
Kvalita podzemní vody je zhoršená v místě odtokového profilu skládkové lokality v případě 
zvýšených obsahů PAU a některých těžkých kovů, zejména Cd a Ni. Rovněž je patrný vliv 
typového uložení odpadů, kdy v případě vrtu HM-1 jsou v podzemní vodě indikovány 
zvýšené obsahy těžkých kovů (odtokový profil pro uložené odpady skelného charakteru), 
v případě vrtu HM-3 je pak patrná zátěž polyaromatickými uhlovodíky (ropné znečištění 
uložených odpadů). Srovnáním výsledků z předchozího odběru vzorků (8/2018) je patrné 
zvýšení obsahů některých PAU v případě vrtu HM-1, obsahy kovů byly spíše nižší. V případě 
vrtu HM-3 je rovněž patrný nárůst obsahů některých zástupců PAU (benzo(a)anthracen, 
benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen, chrysen), 
obsahy těžkých kovů byly rovněž vyhovující.  
V případě kvality vody v domovních studních nebyly zjištěny zvýšené obsahy sledovaných 
látek. Pouze v případě studny St 1997 byly ověřeny zvýšené obsahy některých zástupců PAU 
včetně volné fáze na hladině vody ve formě tenkého filmu. Dle sdělení majitele předcházelo 
odběru vzorků promazání čerpací pumpy, toto znečištění tak pravděpodobně souvisí s touto 
údržbou. Obsahy těžkých kovů – As, Cd, Hg a Pb byly ve všech případech podlimitní, obsah 
Ni byl rovněž vyhovující a pohyboval se v rozmezí 0,002 až 0,0071 mg/l.  
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Grafické zobrazení změny koncentrací vybraných parametrů v podzemní vodě v prostoru 
skládky je uvedeno v následujících grafech. 

Obrázek č.3 Grafické zobrazení koncentrace vybraných parametrů v podzemní vodě 
z období 2018-2019 
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Z hlediska zákonných limitů byly v případě skládkové lokality překročeny zejména limity 
vyhlášky č. 5/2011 Sb. v případě zástupců PAU, Cd a Ni, v případě vrtu HM-3 (méně 
v případě vrtu HM-1) byly překročeny rovněž limity Indikátor znečištění MŽP (2014)  
u některých zástupců PAU. Kvalita domovních studní vyhověla kritériím vyhlášky  
č. 252/2004 Sb., pro pitnou vodu, mimo studny St 1997 v případě zvýšených obsahů PAU, 
zejména benzo(a)pyrenu.  

Povrchová voda  
Výsledky kvality povrchové vody nevykazovaly významné odchylky od ověřeného trendu, ve 
zvýšených koncentracích byly ověřeny pouze těžké kovy Ni a Cd. Koncentrace Ni byla 
zvýšená v celém sledovaném profilu až k vyústi do Hažovického potoka, přičemž bylo patrné 
postupné snižování koncentrací ve směru proudění povrchové vody. Rovněž je patrné zvýšení 
koncentrací ve srovnání s odběry a výsledky ze srpna 2018. Grafické zobrazení vývoje 
koncentrací Cd, Ni a Hg v povrchovém toku je uvedeno na následujícím obrázku.  
Z hlediska limitů vyhlášky č. 401/2015 Sb. byly překročeny koncentrace Cd v profilu pod 
skládkovou lokalitou (PV-1 a PV-2), v případě Ni byly koncentrace překročeny v celém 
profilu povrchového toku, přičemž hodnota koncentrace Ni v profilu před vstupem do 
Hažovického potoka (PV-4) byla rovna právně legislativnímu limitu (0,034 mg/l). 
Koncentrace Hg byly z hlediska legislativy vyhovující. 
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Obrázek č.4 Grafické zobrazení koncentrace Cd a Ni v povrchové vodě bezejmenné 
vodoteče v období 2018-2019 
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5. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ  

V případě podzemní vody na skládkové lokalitě je zřejmé negativní ovlivnění skládkovým 
tělesem dle typu uloženého odpadu, který se projevuje zvýšenými obsahy Ni a Cd při 
západním okraji skládky, kde převažuje uložený skelný materiál, při jižním okraji skládky je 
pak zřejmý negativní vliv ropných látek v odpadu, který je reflektován zvýšenými obsahy 
PAU v podzemní vodě.  

Přívalovými srážkami s následným sesuvem došlo ke zvýšení koncentrací pouze některých 
zástupců PAU v podzemní vodě z vrtu HM-3, méně pak z vrtu HM-1. Na odtokovém profilu, 
v domovních studních již nebylo ovlivnění skládkovým tělesem patrné, výsledky stanovení 
sledovaných látek byly velmi nízké, často pod mezí detekce laboratorní metody a vyhověly 
tak limitům vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanovuje kritéria pro pitnou vodu. Pouze 
v případě podzemní vody z domovní studny St 1960 byly ověřeny zvýšené obsahy některých 
zástupců PAU, nicméně toto znečištění velice pravděpodobně souvisí s nedávnou údržbou 
(promazáním) ručního čerpadla. 

Výsledky kvality povrchové vody nevykazovaly významné odchylky od ověřeného trendu, ve 
zvýšených koncentracích byly ověřeny pouze těžké kovy Ni a Cd. Koncentrace Ni pak byla 
zvýšená v celém sledovaném profilu až k vyústi do Hažovického potoka, přičemž bylo patrné 
postupné snižování koncentrací ve směru proudění povrchové vody. Rovněž je patrné zvýšení 
koncentrací ve srovnání s odběry a výsledky ze srpna 2018.  
Závěrem lze konstatovat, že částečným sesuvem skládkové lokality byla dotčena pouze 
podzemní voda vázána na skládkovou lokalitu, šíření těžkých kovů a PAU ve směru odtoku 
podzemních vod nebylo aktuálně provedenými pracemi ověřeno. Toto lokální ovlivnění 
podzemích vod je zřejmě zajištěno navazující prudkou strží, do které podzemní vody drénují, 
resp., ve které pramenní bezejmenná povrchová vodoteč. V této – již povrchové vodě – není 
patrná zátěž organickými látkami typu PAU (tyto látky zůstávají navázány na potoční 
sedimenty), naopak k výluhům a šíření dochází v případě těžkých kovů Ni a Cd, v případě Ni 
v celém profilu bezejmenné vodoteče až k soutoku s Hažovickým potokem. Po havarijním 
sesuvu došlo v povrchové vodě zejména ke zvýšení koncentrace Ni (o max. 0,05 mg/l).  

Na základě výše uvedených skutečností doporučujeme provedení následujících prací: 
 Realizaci pravidelného monitoringu podzemních a povrchových vod včetně 

stability skládkového tělesa v souladu s návrhy provedené analýzy rizika 
z roku 2018. 

 Provedení kontrolního odběru vzorku podzemní vody ze studny St 1960 
s odstupem alespoň 2 měsíců od aktuálně provedeného měření.  

 Realizaci utěsnění a stabilizace skládky, tak, aby nedocházelo k dalšímu 
vyplavování odpadů do povrchového toku. 

 Zprůchodnění monitorovacího vrtu HM-4. 
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6. ZÁVĚR 

Na základě požadavků objednatele byl v červnu 2019 proveden jednoetapový kontrolní 
monitoring kvality podzemní a povrchové vody na skládkové lokalitě a v jejím okolí 
v návaznosti na havarijní situaci po přívalových srážkách, které způsobily sesutí části skládky 
a vyplavení uloženého materiálu do povrchové vodoteče a do širšího okolí. Práce navazovaly 
na výsledky analýzy rizika skládkové lokality, která byla provedena v srpnu 2018.  

Aktuálně provedeným monitoringem kvality podzemní vody na lokalitě skládky a v jejím 
okolí nebylo zjištěno významné zhoršení dříve ověřené úrovně kontaminace. Havarijní sesuv 
skládkové lokality se negativně projevil zvýšenými obsahy sledovaných látek v podzemní 
vodě pouze přímo na skládkové lokalitě, kvalita podzemní vody v domovních studnách 
v širším okolí skládky (odtokový profil) nebyla negativně dotčena.  
V případě podzemní vody ze studny St 1960 byly ověřeny zvýšené obsahy některých zástupců 
PAU, nicméně toto znečištění velice pravděpodobně souvisí s nedávnou údržbou 
(promazáním) ručního čerpadla. Pro ověření předpokládaného krátkodobého ovlivnění 
podzemní vody doporučujeme provést kontrolní stanovení vzorku podzemní vody z této 
studny. 

V případě povrchové vody došlo ke zvýšení koncentrace Ni v celém profilu bezejmenné 
vodoteče, stav kvality povrchové vody je tak na lokalitě nezbytné dlouhodobě sledovat. 
Rovněž je nezbytné provedení zabezpečení sesuté části skládkové lokality, tak, aby 
nedocházelo k dalšímu vyplavování odpadů do povrchového toku. 

 
Ve Vsetíně, 30.6.2019 
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Tabulka č. 1 Výsledky stanovení podzemní vody včetně srovnání s legislativními limity

Objekt Jednotka MP MŽP vyhláška pitná voda St 1960 St 1871 St 1872 St 1997 St 2433
Parametr Datum IZ 2014 5/2011 252/2004 16.8.2018 4.6.2019 15.8.2018 4.6.2019 16.8.2018 4.6.2019 16.8.2018 4.6.2019 4.6.2019 4.6.2019 4.6.2019 4.6.2019 4.6.2019
Tvrdost mmol/l - - 2,28 - 1,51 - - - - - - - - - -
Tvrdost hořečnatá mmol/l - - 0,474 - 0,526 - - - - - - - - - -
suma aniontů mg/l - - 326 - 259 - - - - - - - - - -
suma aniontů mval/L mval/l - - 5,53 - 4,4 - - - - - - - - - -
suma kationtů mg/l - - 97,1 - 67 - - - - - - - - - -
suma kationtů mval/L mval/l - - 5,01 - 3,59 - - - - - - - - - -
tvrdost vápenatá mmol/l - - 1,8 - 0,981 - - - - - - - - - -
CHSK-Mn mg/l - 3 6,24 - 16,9 - - - - - - - - - -
CO2 agresivní mg/l - - 0 - 0,94 - - - - - - - - - -
CO2 celkový mg/l - - 224 - 188 - - - - - - - - - -
CO2 volný mg/l - - 9,99 - 17,2 - - - - - - - - - -
RL sušené (105°C) mg/l - - 281 - 166 - - - - - - - - - -
amoniak a amonné ionty jako NH4 mg/l - 0,5 <0,05 - 0,192 - - - - - - - - - -
amoniakální dusík mg/l - - <0,04 - 0,149 - - - - - - - - - -
chloridy mg/l - 200 4,98 - 6,01 - - - - - - - - - -
dusitanový dusík mg/l - - <0,002 - <0,002 - - - - - - - - - -
dusitany mg/l 1,6 0,5 <0,005 - <0,005 - - - - - - - - - -
dusičnanový dusík mg/l - - <0,5 - <0,5 - - - - - - - - - -
dusičnany mg/l - 50 <2,0 - <2,0 - - - - - - - - - -
fluoridy mg/l 0,62 - 0,242 - 0,366 - - - - - - - - - -
hydrogenuličitany (HCO3-) mg/l - - 296 - 237 - - - - - - - - - -
kyselinová neutralizační kapacita (alkalita) pH 4.5mmol/l - 0,2 4,86 - 3,88 - - - - - - - - - -
kyselinová neutralizační kapacita (alkalita) pH 8.3mmol/l - - <0,15 - <0,15 - - - - - - - - - -
orthofosforečnany mg/l - 0,5 <0,04 - 0,07 - - - - - - - - - -
sírany jako SO4 (2-) mg/l - 400 24,7 - 15,8 - - - - - - - - - -
uhličitany (CO3 2-) mg/l - - 0 - 0 - - - - - - - - - -
zásadová neutralizační kapacita (acidita) pH 4.5mmol/l - - <0,15 - <0,15 - - - - - - - - - -
zásadová neutralizační kapacita (acidita) pH 8.3mmol/l - - 0,227 - 0,392 - - - - - - - - - -
elektrická konduktivita (25 °C) mS/m - - 49,7 - 29,4 - - - - - - - - - -
hodnota pH - - 7,68 - 7,1 - - - - - - - - - -
acenaften µg/l 400 - 0,001 0,0044 0,0033 <0,0010 2,96 1,25 <0,001 - <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0112 0,0012
acenaftylen µg/l - - <0,001 <0,0010 <0,0011 <0,0010 0,027 0,0057 <0,001 - <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,001 <0,0010
anthracen µg/l 1300 0,1 <0,001 0,0016 0,0018 <0,0010 0,598 0,388 <0,001 - <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0051 <0,0010 
benzo(a)anthracen µg/l 0,029 0,1 0,0019 0,0161 0,0032 <0,0010 0,0911 0,413 <0,001 - <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0618 <0,0010
benzo(a)pyren µg/l 0,0029 0,01 0,01 0,0023 0,026 0,0024 <0,0010 0,0477 0,361 <0,001 - <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0763 <0,0010 
benzo(b)fluoranthen µg/l 0,029 0,03 0,0032 0,0348 0,003 0,0015 0,0437 0,489 <0,001 - 0,0012 <0,0010 <0,0010 0,115 0,0012
benzo(g,h,i)perylen µg/l - 0,002 0,00183 0,0242 0,00271 0,00119 0,0258 0,264 <0,0003 - 0,00077 0,00036 0,00086 0,0602 0,00088
benzo(k)fluoranthen µg/l 0,29 0,03 0,0012 0,0131 <0,0011 <0,0010 0,0162 0,177 <0,001 - <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,042 <0,0010
chrysen µg/l 2,9 0,005 0,0024 0,0151 0,0039 0,001 0,102 0,386 <0,001 - <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,062 <0,0010 
dibenzo(a,h)anthracen µg/l 0,0029 0,016 <0,0006 0,00415 <0,00075 <0,00060 0,00629 0,0603 <0,0006 - <0,00060 <0,00060 <0,00060 0,0114 <0,00060 
fenanthren µg/l - 0,005 0,0021 0,0069 0,0165 0,0034 3,21 1,99 0,0011 - <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0245 <0,0010 
fluoranthen µg/l 630 0,1 0,004 0,0275 0,0067 0,0042 1,03 1,57 <0,001 - 0,0022 <0,0010 0,0017 0,0958 0,0014
fluoren µg/l 220 0,1 <0,001 0,0021 0,0063 <0,0010 1,9 1,01 0,0012 - <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0134 <0,0010 
indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l 0,029 0,002 0,00108 0,0164 0,00082 0,00054 0,025 0,22 <0,0003 - 0,00056 0,00038 0,00049 0,0509 0,00063
naftalen µg/l 0,14 0,1 <0,007 0,0344 0,0243 0,0234 2,25 0,57 0,0231 - <0,0070 0,0132 <0,0070 0,0463 <0,0070 
pyren µg/l 87 0,1 0,0038 0,0287 0,0069 0,0042 0,665 1,18 <0,001 - 0,0019 0,0022 0,0013 0,0952 <0,0010 
suma 16 PAU µg/l - - 0,0248 0,255 0,0818 0,0394 13 10,3 0,0254 - <0,0202 <0,0202 <0,0202 0,772 <0,0202 
suma 4 PAU µg/l - - 0,00731 0,0885 0,00653 0,00323 0,111 1,15 <0,0026 - <0,00260 <0,00260 <0,00260 0,268 0,00271
suma 6 PAU (WHO) µg/l - - 0,0136 0,142 0,0156 0,00743 1,19 3,08 <0,00460 - 0,00473 <0,00460 <0,00460 0,44 <0,00460
suma 8 PAU (WFD) µg/l - - 0,0136 0,178 0,0417 0,0308 4,04 4,04 0,0231 - <0,0126 0,0139 <0,0126 0,492 <0,0126 
suma benzo(b)fluoranthenu@benzo(k)fluoranthenuµg/l - - 0,0044 0,0479 0,003 <0,0020 0,0599 0,666 <0,002 - <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,157 <0,0020 
suma indeno(1.2.3.cd)pyrenu a benzo(g.h.i)perylenuµg/l - - 0,00291 0,0406 0,00353 0,00173 0,0508 0,484 <0,0006 - 0,00133 0,00074 0,00135 0,111 0,00151
suma karcinogenních PAU µg/l - - 0,0121 0,126 0,0133 <0,00590 0,332 2,11 <0,0059 - <0,00590 <0,00590 <0,00590 0,419 <0,00590 
suma ostatních PAU µg/l - - <0,0143 0,13 0,0685 0,0364 12,7 8,23 0,0254 - <0,0143 0,0158 <0,0143 0,353 <0,0143 
As mg/l 0,000045 0,01 0,01 <0,005 <0,0050 <0,005 <0,0050 <0,005 <0,0050 <0,005 - <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 
Ca mg/l - - 72,3 - 39,3 - - - - - - - - - -
Cd mg/l 0,0069 0,00025 0,005 0,00506 0,00361 <0,0004 <0,00040 <0,0004 <0,00040 <0,0004 - <0,00040 <0,00040 <0,00040 <0,00040 <0,00040 
Fe mg/l - - 0,0023 - 0,0043 - - - - - - - - - -
Hg µg/l 0,63 0,2 1,0 <0,01 0,043 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
K mg/l - - 6,9 - 4,08 - - - - - - - - - -
Mg mg/l - - 11,5 - 12,8 - - - - - - - - - -
Mn mg/l 0,32 0,05 0,045 - 0,227 - - - - - - - - - -
Na mg/l - 200 6,3 - 10,4 - - - - - - - - - -
Ni mg/l 0,3 0,02 0,02 0,0517 0,0418 <0,002 0,0118 0,0071 0,007 0,0091 - 0,0028 <0,0020 0,0071 0,0031 0,005
Pb mg/l 0,01 0,005 0,01 <0,005 <0,0050 <0,005 <0,0050 <0,005 <0,0050 <0,005 - <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 
Zn mg/l 4,7 0,15 0,0235 - 0,007 - 0,0045 - 0,0053 - - - - - -

HM-1 HM-2 HM-3 HM-4
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Tabulka č. 1 Výsledky stanovení podzemní vody včetně srovnání s legislativními limity

Objekt Jednotka vyhláška PV-4
Parametr Datum 401/2015 16.8.2018 4.6.2019 16.8.2018 4.6.2019 16.8.2018 4.6.2019 4.6.2019
Tvrdost mmol/l - - - -
Tvrdost hořečnatá mmol/l - - - -
suma aniontů mg/l - - - -
suma aniontů mval/L mval/l - - - -
suma kationtů mg/l - - - -
suma kationtů mval/L mval/l - - - -
tvrdost vápenatá mmol/l - - - -
CHSK-Mn mg/l - - - -
CO2 agresivní mg/l - - - -
CO2 celkový mg/l - - - -
CO2 volný mg/l - - - -
RL sušené (105°C) mg/l 750 - - -
amoniak a amonné ionty jako NH4 mg/l - - - -
amoniakální dusík mg/l 0,23 - - -
chloridy mg/l 150 - - -
dusitanový dusík mg/l 0,12 - - -
dusitany mg/l - - - -
dusičnanový dusík mg/l 5,4 - - -
dusičnany mg/l - - - -
fluoridy mg/l 0,8 - - -
hydrogenuličitany (HCO3-) mg/l - - - -
kyselinová neutralizační kapacita (alkalita) pH 4.5 mmol/l - - - -
kyselinová neutralizační kapacita (alkalita) pH 8.3 mmol/l - - - -
orthofosforečnany mg/l - - - -
sírany jako SO4 (2-) mg/l 200 - - -
uhličitany (CO3 2-) mg/l - - - -
zásadová neutralizační kapacita (acidita) pH 4.5 mmol/l - - - -
zásadová neutralizační kapacita (acidita) pH 8.3 mmol/l - - - -
elektrická konduktivita (25 °C) mS/m - - - -
hodnota pH - - - -
acenaften µg/l - 0,0141 0,0163 0,0137 0,0116 0,0014 0,0141 0,0342
acenaftylen µg/l - <0,001 <0,0010 <0,001 <0,0010 <0,001 <0,0010 <0,0010
anthracen µg/l 0,1 0,0047 0,0016 0,0013 <0,0010 <0,001 0,0012 0,0027
benzo(a)anthracen µg/l 0,03 0,0022 0,0044 <0,001 0,0021 0,0013 0,0011 0,0017
benzo(a)pyren µg/l 0,27 <0,001 0,0048 <0,001 0,0022 0,0011 0,0013 0,001
benzo(b)fluoranthen µg/l 0,17 0,0012 0,0058 <0,001 0,0032 0,0016 0,0018 0,0016
benzo(g,h,i)perylen µg/l 0,0082 0,0005 0,00345 <0,00030 0,00184 0,00066 0,00124 0,00092
benzo(k)fluoranthen µg/l 0,17 <0,001 0,0023 <0,001 0,0011 <0,001 <0,0010 <0,0010
chrysen µg/l 0,1 0,0026 0,0042 <0,001 0,002 0,0017 0,0012 0,0017
dibenzo(a,h)anthracen µg/l 0,016 <0,0006 0,00074 <0,0006 <0,00060 <0,0006 <0,00060 <0,0006
fenanthren µg/l - 0,0216 0,0067 0,0026 0,0052 0,0012 0,0061 0,0196
fluoranthen µg/l 0,12 0,0246 0,0139 0,0072 0,0071 0,0036 0,0082 0,0211
fluoren µg/l 0,1 0,0118 0,0059 0,0124 0,005 <0,001 0,0081 0,0256
indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l - <0,0003 0,003 <0,0003 0,00141 0,00053 0,00099 0,00063
naftalen µg/l 2 <0,007 <0,0070 <0,007 <0,0070 <0,007 <0,0070 <0,0070
pyren µg/l 0,024 0,0179 0,0118 0,0047 0,0054 0,0031 0,0057 0,013
suma 16 PAU µg/l - 0,101 0,0849 0,0419 0,0482 <0,0202 0,051 0,124
suma 4 PAU µg/l - <0,0026 0,0146 <0,0026 0,00755 0,00279 0,00403 0,00315
suma 6 PAU (WHO) µg/l - 0,0263 0,0332 0,0072 0,0168 0,00749 0,0135 0,0252
suma 8 PAU (WFD) µg/l - 0,031 0,0348 <0,0126 0,0168 <0,0126 0,0147 0,028
suma benzo(b)fluoranthenu@benzo(k)fluoranthenu µg/l - <0,002 0,0081 <0,002 0,0043 <0,002 <0,0020 <0,0020
suma indeno(1.2.3.cd)pyrenu a benzo(g.h.i)perylenu µg/l - <0,0006 0,00645 <0,0006 0,00325 0,00119 0,00223 0,00155
suma karcinogenních PAU µg/l - 0,006 0,0252 <0,0059 0,012 0,00623 0,00639 0,00663
suma ostatních PAU µg/l - 0,0952 0,0596 0,0419 0,0361 <0,0143 0,0446 0,117
As mg/l 0,011 <0,005 <0,0050 <0,005 <0,0050 <0,005 <0,0050 <0,0050
Ca mg/l - - - - - -
Cd mg/l 0,0009 0,00274 0,00276 0,00078 0,0011 0,00073 0,00074 <0,0004
Fe mg/l 1 - - - - -
Hg µg/l 0,07 <0,010 0,022 <0,010 0,014 <0,010 0,011 <0,010
K mg/l - - - - - -
Mg mg/l 120 - - - - -
Mn mg/l 0,3 - - - - -
Na mg/l - - - - - -
Ni mg/l 0,034 0,0728 0,128 0,0523 0,0665 0,0352 0,0611 0,0382
Pb mg/l 0,014 <0,005 <0,0050 <0,005 <0,0050 <0,005 <0,0050 <0,0050
Zn mg/l 0,092 0,0354 - 0,0067 - 0,0068 - -

PV-1 PV-3PV-2



Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR1956281 12.6.2019 

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.AZ GEO, s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIvana Ondrašíková

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany

190 00  Ceská Republika

Kořenského 1262/40

703 00 Ostrava - Vítkovice Česká 

republika

:: E-mailE-mail ondrasikova@azgeo.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420  5961 14030 +420 226 226 228

::Projekt Stránka 1 z 6Rožnov pod Radhoštěm-monitoring 

vod

:Číslo objednávky :Datum přijetí vzorků 4.6.2019 

:Číslo nabídky PR2014AZGEO-CZ0017 

(CZ-122-14-0751)
Místo odběru : Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice :Datum zkoušky 5.6.2019 - 12.6.2019

::Vzorkoval zákazník pí Ondrašíková; p. Václavík Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř  č. 1163, akreditovaná 

ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR1956281

AZ GEO, s.r.o.

12.6.2019 

Výsledky zkoušek

HM-3HM-2HM-1Název vzorkuMatrice: PODZEMNÍ VODA

Identifikace vzorku PR1956281-001 PR1956281-002 PR1956281-003

4.6.2019 00:004.6.2019 00:004.6.2019 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

rozpuštěné kovy/ hlavní kationty
As W-METMSFL6 mg/l0.0050 <0.0050<0.0050----<0.0050 --------

Cd W-METMSFL6 mg/l0.00040 <0.00040<0.00040± 10.0%0.00361 --------

Hg W-HG-AFSFL µg/l0.010 <0.010<0.010± 10.0%0.043 --------

Ni W-METMSFL6 mg/l0.0020 0.00700.0118± 10.0%0.0418 ± 10.0%± 10.0%

Pb W-METMSFL6 mg/l0.0050 <0.0050<0.0050----<0.0050 --------

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
naftalen W-PAHGMS04 µg/l0.0070 0.5700.0234± 33.0%0.0344 ± 33.0%± 33.0%

acenaftylen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.0057<0.0010----<0.0010 ± 30.0%----

acenaften W-PAHGMS04 µg/l0.0010 1.25<0.0010± 30.0%0.0044 ± 30.0%----

fluoren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 1.01<0.0010± 25.0%0.0021 ± 25.0%----

fenanthren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 1.990.0034± 26.0%0.0069 ± 26.0%± 26.0%

anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.388<0.0010± 25.0%0.0016 ± 25.0%----

fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 1.570.0042± 31.0%0.0275 ± 31.0%± 31.0%

pyren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 1.180.0042± 31.0%0.0287 ± 31.0%± 31.0%

benzo(a)anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.413<0.0010± 27.0%0.0161 ± 27.0%----

chrysen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.3860.0010± 29.0%0.0151 ± 29.0%± 29.0%

benzo(b)fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.4890.0015± 37.0%0.0348 ± 37.0%± 37.0%

benzo(k)fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.177<0.0010± 36.0%0.0131 ± 36.0%----

benzo(a)pyren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.361<0.0010± 25.0%0.0260 ± 25.0%----

indeno(1,2,3-cd)pyren W-PAHGMS04 µg/l0.00030 0.2200.00054± 35.0%0.0164 ± 35.0%± 35.0%

benzo(g,h,i)perylen W-PAHGMS04 µg/l0.00030 0.2640.00119± 40.0%0.0242 ± 40.0%± 40.0%

dibenzo(a,h)anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.00060 0.0603<0.00060± 32.0%0.00415 ± 32.0%----

suma 16 PAU W-PAHGMS04 µg/l0.0202 10.30.0394----0.255 --------

suma karcinogenních PAU W-PAHGMS04 µg/l0.00590 2.11<0.00590----0.126 --------

suma ostatních PAU W-PAHGMS04 µg/l0.0143 8.230.0364----0.130 --------

suma 6 PAU (WHO) W-PAHGMS04 µg/l0.00460 3.080.00743----0.142 --------

suma 4 PAU W-PAHGMS04 µg/l0.00260 1.150.00323----0.0885 --------

suma 

benzo(b)fluoranthenu@benzo(k)

fluoranthenu

W-PAHGMS04 µg/l0.0020 0.666<0.0020----0.0479 --------

suma indeno(1.2.3.cd)pyrenu a 

benzo(g.h.i)perylenu

W-PAHGMS04 µg/l0.00060 0.4840.00173----0.0406 --------

suma 8 PAU (WFD) W-PAHGMS04 µg/l0.0126 4.040.0308----0.178 --------

St 1997St 1871St 1960Název vzorkuMatrice: PODZEMNÍ VODA

Identifikace vzorku PR1956281-008 PR1956281-009 PR1956281-010

4.6.2019 00:004.6.2019 00:004.6.2019 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

fyzikální parametry
elektrická konduktivita (25 °C) W-CON-PCT mS/m0.10 53.143.6± 10.0%32.9 ± 10.0%± 10.0%

hodnota pH W-PH-PCT -1.00 7.566.95± 1.2%6.89 ± 1.0%± 1.2%

rozpuštěné kovy/ hlavní kationty
As W-METMSFL6 mg/l0.0050 <0.0050<0.0050----<0.0050 --------

Cd W-METMSFL6 mg/l0.00040 <0.00040<0.00040----<0.00040 --------

Hg W-HG-AFSFL µg/l0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Ni W-METMSFL6 mg/l0.0020 0.0031<0.0020± 10.0%0.0028 ± 10.0%----

Pb W-METMSFL6 mg/l0.0050 <0.0050<0.0050----<0.0050 --------

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
naftalen W-PAHGMS04 µg/l0.0070 0.04630.0132----<0.0070 ± 33.0%± 33.0%

acenaftylen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.0010<0.0010----<0.0010 ± 30.0%----

acenaften W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.0112<0.0010----<0.0010 ± 30.0%----

fluoren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.0134<0.0010----<0.0010 ± 25.0%----

fenanthren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.0245<0.0010----<0.0010 ± 26.0%----

anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.0051<0.0010----<0.0010 ± 25.0%----

fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.0958<0.0010± 31.0%0.0022 ± 31.0%----
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St 1997St 1871St 1960Název vzorkuMatrice: PODZEMNÍ VODA

Identifikace vzorku PR1956281-008 PR1956281-009 PR1956281-010

4.6.2019 00:004.6.2019 00:004.6.2019 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) - pokračování

pyren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.09520.0022± 31.0%0.0019 ± 31.0%± 31.0%

benzo(a)anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.0618<0.0010----<0.0010 ± 27.0%----

chrysen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.0620<0.0010----<0.0010 ± 29.0%----

benzo(b)fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.115<0.0010± 37.0%0.0012 ± 37.0%----

benzo(k)fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.0420<0.0010----<0.0010 ± 36.0%----

benzo(a)pyren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.0763<0.0010----<0.0010 ± 25.0%----

indeno(1,2,3-cd)pyren W-PAHGMS04 µg/l0.00030 0.05090.00038± 35.0%0.00056 ± 35.0%± 35.0%

benzo(g,h,i)perylen W-PAHGMS04 µg/l0.00030 0.06020.00036± 40.0%0.00077 ± 40.0%± 40.0%

dibenzo(a,h)anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.00060 0.0114<0.00060----<0.00060 ± 32.0%----

suma 16 PAU W-PAHGMS04 µg/l0.0202 0.772<0.0202----<0.0202 --------

suma karcinogenních PAU W-PAHGMS04 µg/l0.00590 0.419<0.00590----<0.00590 --------

suma ostatních PAU W-PAHGMS04 µg/l0.0143 0.3530.0158----<0.0143 --------

suma 6 PAU (WHO) W-PAHGMS04 µg/l0.00460 0.440<0.00460----0.00473 --------

suma 4 PAU W-PAHGMS04 µg/l0.00260 0.268<0.00260----<0.00260 --------

suma 

benzo(b)fluoranthenu@benzo(k)

fluoranthenu

W-PAHGMS04 µg/l0.0020 0.157<0.0020----<0.0020 --------

suma indeno(1.2.3.cd)pyrenu a 

benzo(g.h.i)perylenu

W-PAHGMS04 µg/l0.00060 0.1110.00074----0.00133 --------

suma 8 PAU (WFD) W-PAHGMS04 µg/l0.0126 0.4920.0139----<0.0126 --------

----St 1872St 2433Název vzorkuMatrice: PODZEMNÍ VODA

Identifikace vzorku PR1956281-011 PR1956281-012 ----

----4.6.2019 00:004.6.2019 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

fyzikální parametry
elektrická konduktivita (25 °C) W-CON-PCT mS/m0.10 ----40.7± 10.0%27.7 ----± 10.0%

hodnota pH W-PH-PCT -1.00 ----7.17± 1.1%6.97 ----± 1.1%

rozpuštěné kovy/ hlavní kationty
As W-METMSFL6 mg/l0.0050 ----<0.0050----<0.0050 --------

Cd W-METMSFL6 mg/l0.00040 ----<0.00040----<0.00040 --------

Hg W-HG-AFSFL µg/l0.010 ----<0.010----<0.010 --------

Ni W-METMSFL6 mg/l0.0020 ----0.0071± 10.0%0.0050 ----± 10.0%

Pb W-METMSFL6 mg/l0.0050 ----<0.0050----<0.0050 --------

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
naftalen W-PAHGMS04 µg/l0.0070 ----<0.0070----<0.0070 --------

acenaftylen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ----<0.0010----<0.0010 --------

acenaften W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ----<0.0010± 30.0%0.0012 --------

fluoren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ----<0.0010----<0.0010 --------

fenanthren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ----<0.0010----<0.0010 --------

anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ----<0.0010----<0.0010 --------

fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ----0.0017± 31.0%0.0014 ----± 31.0%

pyren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ----0.0013----<0.0010 ----± 31.0%

benzo(a)anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ----<0.0010----<0.0010 --------

chrysen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ----<0.0010----<0.0010 --------

benzo(b)fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ----<0.0010± 37.0%0.0012 --------

benzo(k)fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ----<0.0010----<0.0010 --------

benzo(a)pyren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ----<0.0010----<0.0010 --------

indeno(1,2,3-cd)pyren W-PAHGMS04 µg/l0.00030 ----0.00049± 35.0%0.00063 ----± 35.0%

benzo(g,h,i)perylen W-PAHGMS04 µg/l0.00030 ----0.00086± 40.0%0.00088 ----± 40.0%

dibenzo(a,h)anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.00060 ----<0.00060----<0.00060 --------

suma 16 PAU W-PAHGMS04 µg/l0.0202 ----<0.0202----<0.0202 --------

suma karcinogenních PAU W-PAHGMS04 µg/l0.00590 ----<0.00590----<0.00590 --------

suma ostatních PAU W-PAHGMS04 µg/l0.0143 ----<0.0143----<0.0143 --------

suma 6 PAU (WHO) W-PAHGMS04 µg/l0.00460 ----<0.00460----<0.00460 --------

suma 4 PAU W-PAHGMS04 µg/l0.00260 ----<0.00260----0.00271 --------
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----St 1872St 2433Název vzorkuMatrice: PODZEMNÍ VODA

Identifikace vzorku PR1956281-011 PR1956281-012 ----

----4.6.2019 00:004.6.2019 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) - pokračování

suma 

benzo(b)fluoranthenu@benzo(k)

fluoranthenu

W-PAHGMS04 µg/l0.0020 ----<0.0020----<0.0020 --------

suma indeno(1.2.3.cd)pyrenu a 

benzo(g.h.i)perylenu

W-PAHGMS04 µg/l0.00060 ----0.00135----0.00151 --------

suma 8 PAU (WFD) W-PAHGMS04 µg/l0.0126 ----<0.0126----<0.0126 --------

potok 3potok 2potok 1Název vzorkuMatrice: POVRCHOVÁ VODA

Identifikace vzorku PR1956281-004 PR1956281-005 PR1956281-006

4.6.2019 00:004.6.2019 00:004.6.2019 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

rozpuštěné kovy/ hlavní kationty
As W-METMSFL6 mg/l0.0050 <0.0050<0.0050----<0.0050 --------

Cd W-METMSFL6 mg/l0.00040 0.000740.00110± 10.0%0.00276 ± 10.0%± 10.0%

Hg W-HG-AFSFL µg/l0.010 0.0110.014± 10.0%0.022 ± 10.0%± 10.0%

Ni W-METMSFL6 mg/l0.0020 0.06110.0665± 10.0%0.128 ± 10.0%± 10.0%

Pb W-METMSFL6 mg/l0.0050 <0.0050<0.0050----<0.0050 --------

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
naftalen W-PAHGMS04 µg/l0.0070 <0.0070<0.0070----<0.0070 --------

acenaftylen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 <0.0010<0.0010----<0.0010 --------

acenaften W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.01410.0116± 30.0%0.0163 ± 30.0%± 30.0%

fluoren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.00810.0050± 25.0%0.0059 ± 25.0%± 25.0%

fenanthren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.00610.0052± 26.0%0.0067 ± 26.0%± 26.0%

anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.0012<0.0010± 25.0%0.0016 ± 25.0%----

fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.00820.0071± 31.0%0.0139 ± 31.0%± 31.0%

pyren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.00570.0054± 31.0%0.0118 ± 31.0%± 31.0%

benzo(a)anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.00110.0021± 27.0%0.0044 ± 27.0%± 27.0%

chrysen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.00120.0020± 29.0%0.0042 ± 29.0%± 29.0%

benzo(b)fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.00180.0032± 37.0%0.0058 ± 37.0%± 37.0%

benzo(k)fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 <0.00100.0011± 36.0%0.0023 ----± 36.0%

benzo(a)pyren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 0.00130.0022± 25.0%0.0048 ± 25.0%± 25.0%

indeno(1,2,3-cd)pyren W-PAHGMS04 µg/l0.00030 0.000990.00141± 35.0%0.00300 ± 35.0%± 35.0%

benzo(g,h,i)perylen W-PAHGMS04 µg/l0.00030 0.001240.00184± 40.0%0.00345 ± 40.0%± 40.0%

dibenzo(a,h)anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.00060 <0.00060<0.00060± 32.0%0.00074 --------

suma 16 PAU W-PAHGMS04 µg/l0.0202 0.05100.0482----0.0849 --------

suma karcinogenních PAU W-PAHGMS04 µg/l0.00590 0.006390.0120----0.0252 --------

suma ostatních PAU W-PAHGMS04 µg/l0.0143 0.04460.0361----0.0596 --------

suma 6 PAU (WHO) W-PAHGMS04 µg/l0.00460 0.01350.0168----0.0332 --------

suma 4 PAU W-PAHGMS04 µg/l0.00260 0.004030.00755----0.0146 --------

suma 

benzo(b)fluoranthenu@benzo(k)

fluoranthenu

W-PAHGMS04 µg/l0.0020 <0.00200.0043----0.0081 --------

suma indeno(1.2.3.cd)pyrenu a 

benzo(g.h.i)perylenu

W-PAHGMS04 µg/l0.00060 0.002230.00325----0.00645 --------

suma 8 PAU (WFD) W-PAHGMS04 µg/l0.0126 0.01470.0168----0.0348 --------

--------potok 4Název vzorkuMatrice: POVRCHOVÁ VODA

Identifikace vzorku PR1956281-007 ---- ----

--------4.6.2019 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

rozpuštěné kovy/ hlavní kationty
As W-METMSFL6 mg/l0.0050 ------------<0.0050 --------

Cd W-METMSFL6 mg/l0.00040 ------------<0.00040 --------

Hg W-HG-AFSFL µg/l0.010 ------------<0.010 --------

Ni W-METMSFL6 mg/l0.0020 --------± 10.0%0.0382 --------
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--------potok 4Název vzorkuMatrice: POVRCHOVÁ VODA

Identifikace vzorku PR1956281-007 ---- ----

--------4.6.2019 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

rozpuštěné kovy/ hlavní kationty - pokračování

Pb W-METMSFL6 mg/l0.0050 ------------<0.0050 --------

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
naftalen W-PAHGMS04 µg/l0.0070 ------------<0.0070 --------

acenaftylen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ------------<0.0010 --------

acenaften W-PAHGMS04 µg/l0.0010 --------± 30.0%0.0342 --------

fluoren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 --------± 25.0%0.0256 --------

fenanthren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 --------± 26.0%0.0196 --------

anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 --------± 25.0%0.0027 --------

fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 --------± 31.0%0.0211 --------

pyren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 --------± 31.0%0.0130 --------

benzo(a)anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 --------± 27.0%0.0017 --------

chrysen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 --------± 29.0%0.0017 --------

benzo(b)fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 --------± 37.0%0.0016 --------

benzo(k)fluoranthen W-PAHGMS04 µg/l0.0010 ------------<0.0010 --------

benzo(a)pyren W-PAHGMS04 µg/l0.0010 --------± 25.0%0.0010 --------

indeno(1,2,3-cd)pyren W-PAHGMS04 µg/l0.00030 --------± 35.0%0.00063 --------

benzo(g,h,i)perylen W-PAHGMS04 µg/l0.00030 --------± 40.0%0.00092 --------

dibenzo(a,h)anthracen W-PAHGMS04 µg/l0.00060 ------------<0.00060 --------

suma 16 PAU W-PAHGMS04 µg/l0.0202 ------------0.124 --------

suma karcinogenních PAU W-PAHGMS04 µg/l0.00590 ------------0.00663 --------

suma ostatních PAU W-PAHGMS04 µg/l0.0143 ------------0.117 --------

suma 6 PAU (WHO) W-PAHGMS04 µg/l0.00460 ------------0.0252 --------

suma 4 PAU W-PAHGMS04 µg/l0.00260 ------------0.00315 --------

suma 

benzo(b)fluoranthenu@benzo(k)

fluoranthenu

W-PAHGMS04 µg/l0.0020 ------------<0.0020 --------

suma indeno(1.2.3.cd)pyrenu a 

benzo(g.h.i)perylenu

W-PAHGMS04 µg/l0.00060 ------------0.00155 --------

suma 8 PAU (WFD) W-PAHGMS04 µg/l0.0126 ------------0.0280 --------

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce. 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany  Ceská Republika 190 00

CZ_SOP_D06_02_075 (ČSN EN 27 888, SM 2520 B, ČSN EN 16192) Stanovení elektrické konduktivity a výpočet salinity.W-CON-PCT

CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 245.7, ČSN EN ISO 17852, ČSN EN 16192, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.1 a 10.2) - Stanovení rtuti metodou fluorescenční spektrometrie. Vzorek byl před analýzou filtrován mikrofiltrem porozity 

0.45 µm a následně fixován přídavkem kyseliny dusičné.

W-HG-AFSFL

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, ČSN EN 16192, ČSN 75 7358 příprava vzorku 

dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1 a 10.2) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin 

z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou filtrován mikrofiltrem porozity 0.45 µm a následně fixován přídavkem 

kyseliny dusičné.

W-METMSFL6

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.1, 

9.4.1) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS/MS detekcí a výpočet 

sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

W-PAHGMS04

CZ_SOP_D06_02_105 (ČSN ISO 10523, US EPA 150.1, ČSN EN 16192, SM 4500-H+ B) Stanovení pH potenciometricky.W-PH-PCT

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro 

neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato 

skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je 

místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.
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