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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality podzemních vod v Průmyslové zóně Triangle 

po předchozích sanačních pracích. Pozornost je věnována především znečištění organickými 

látkami, konkrétně nepolárně extrahovatelnými látkami, které vznikly předcházející lidskou 

činností před a po vzniku Průmyslové zóny Triangle, která je situovaná v severočeském 

regionu v okolí závodu HITACHI HOME ELECTRONICS CZ, s.r.o. V práci je posuzována 

rovněž možnost kontaminace říčních toků, zvláště pak řeky Chomutovky, do které stéká 

největší část splašková vody z Průmyslové zóny Triangle. 

Klíčová slova: 

Kvalita podzemní vody, Průmyslová zóna Triangle, řeka Chomutovka, NEL, sanace. 

Abstract: 

This thesis deals with the evaluation of groundwater quality in the industrial zone Triangle 

of previous remediation. Attention is devoted to pollution by organic substances, namely 

non-polar substances extract that arose prior to human activity before and after the 

industrial zone Triangle, which is situated in a northern region around company Hitachi 

Home Electronics, Ltd. In the paper also examined the possibility of contamination of 

rivers especially Chomutovka river, which flows down into the bulk water from the 

industrial zone Triangle. 

Key words: 

Water, industrial zone Triangle, Chomutovka river, hydrocarbon index, remediation. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Sever České republiky se dříve vyznačoval pouze těžbou a následným zpracováním 

hnědého uhlí. V současné době je však toto průmyslové odvětví již na ústupu a noví investoři, 

kteří zde vstupují na trh, přicházejí s ostatními odvětvími průmyslu, které doposud tento region 

neznal. Jako je například elektrotechnický průmysl konkrétně však výroba LCD panelů a LCD 

televizí. 

Pro vybudování nových závodů se začínají stále více využívat plochy, které byly 

dříve používány v zemědělství nebo pro vojenské účely. Tyto plochy jsou vhodné také 

z toho hlediska, že jsou na strategicky výhodných místech a jsou zajištěny dobrou 

infrastrukturou. Další výhodou je, že odstranění starých ekologických zátěží není tak 

finančně a časově náročné. Lokality typu „Brownfield“ nejsou určeny pro těžký průmysl, 

tedy k prvotnímu zpracování suroviny, ale v oborech strategických služeb k seskupení, 

technologických center nebo výrobcům z oblasti výzkumu a vývoje.  

V rámci své diplomové práce se chci zaměřit na problematiku sanace nové Průmyslové 

zóny Triangle, která se nachází v severočeském regionu na hranici tří okresních měst 

Chomutova, Loun a Mostu. Území dnešní Průmyslové zóny Triangle bylo v minulosti 

využíváno k mnoha účelům. Nacházela se zde zemědělská oblast a později vojenské letiště. 

Vznikly zde staré ekologické zátěže, kterými se dříve nikdo nezabýval nebo nebyla tak 

dostupná technologie jako je v současnosti, která by je odstranila. S příchodem nových 

investorů se dnes pomocí moderních technologií postupně likvidují škody, které vznikly 

důsledkem předchozí vojenské činnosti. Ve zkoumané oblasti se provádí mnoho 

monitorovacích vrtů, které slouží ke sledování kvality půdy a podzemní vody. Jedním z cílů 

závěrečné práce je proto zhodnotit také kvalitu provedené sanace, která bude mít v budoucnu 

zcela určitě vliv na kvalitu vody v oblasti kolem Průmyslové zóny Triangle. 

Dalším rizikem, na které bych se chtěl zaměřit je možnost ovlivňování (znečistění) 

říčních toků, zvláště pak řeky Chomutovky, do které stéká největší část splaškové vody 

z Průmyslové zóny Triangle. Při hodnocení dat z jednotlivých vrtů a dat naměřených na 

řece Chomutovce, prováděné firmou Monitoring, s.r.o. a Povodí Ohře, s.p., se zaměřím na 

hodnoty za období 2004-2007 a to především proto, že právě od roku 2003 začaly na 

území průmyslové zóny první sanační práce a v letech 2005-2006 zde na zmíněném území 
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začaly vznikat první výrobní závody IPS Alpha Europe, s.r.o. a HITACHI HOME 

ELECTRONICS, CZ, s.r.o.  

Cílem diplomové práce je:  

1. Ověřit kvalitu podzemní vody v Průmyslové zóně Triangle dle rozhodnutí ČIŽP OI 

Ústí nad Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra.  

2. Zhodnotit míru znečištění přilehlé řeky Chomutovky za poslední roky, tj. od roku 

2004 do roku 2007 a posoudit, zda nedochází k jejímu znečištění dle nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb.   

3. Zhodnotit výsledky sanačních prací v průmyslové zóně Triangle.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

Z historického hlediska území Průmyslové zóny Triangle prošlo mnoha změnami. 

Od počátku sloužilo jako zemědělská oblast, později díky strategické poloze na území 

vzniklo vojenské letiště, které sloužilo jako skladiště různých chemicky nebezpečných 

látek (oleje, letecké palivo). Po roce 1992 letiště zaniklo a nevyužitý pozemek byl 

přenechán od Ministerstva vnitra za symbolickou částku Ústeckému kraji. Ke konci roku 

2003 zde začaly počátky sanačních prácí, které měly za cíl odstranit staré ekologické 

zátěže ropných látek a s nimi spojených nepolárních extrahovatelných látek Poté byly 

pozemky nabídnuty zahraničním investorům IPS Alpha Europe, s.r.o. a HITACHI 

HOME ELETRONICS CZ, s.r.o. Pro tyto výrobní podniky je průmyslová zóna, co se 

týče polohy, strategicky výhodná, protože zasahuje do třech městských okresů a je zde 

dobrá infrastruktura. 

Monitoring stavu kvality podzemních vod v zájmové oblasti byl realizován 

firmou Monitoring, s.r.o. na žádost Ústeckého kraje od roku 2007 do roku 2008 

v pravidelných měsíčních intervalech pro vrty IS1-IS30. S postupujícími sanačními 

prácemi byl monitoring rozdělen již pro každý rok jen kvartálně. Skončit by měl až pět 

let po ukončení sanačních prací, tedy v roce 2014. Monitoring podzemních vod je 

doposud zajišťován firmou DEKONTA, s.r.o. [16] 

Sledování stavu kvality povrchových vod provádí státní podnik Povodí Ohře, a.s. a to 

v pravidelných měsíčních intervalech a v určených lokalitách Nezáblice, a Postoloprty. Mezi 

monitorovacími stanicemi se nacházejí čistírny odpadních vod, dále pak ČOV Nehasice, která 

má sloužit k čistění splaškových vod z Průmyslové zóny Triangle. V současné době je již ale 

zastaralá a provádí se zde pouze mechanické čistění. Projekt na rekonstrukci ČOV Nehasice 

byla schválena v roce 2008 a přestavba má začít do dvou let. [13] 

K 18. 12. 2009 byly sanační práce na území Průmyslové zóny Triangle dokončeny. 

Pokračující sanace zemního tělesa a podzemní vody byla zahájena v roce 2003 technologií 

in situ. Metoda in situ chemické oxidace je neustále se rozvíjející, fungující, moderní 

technologií pro sanaci saturované i nesaturované zóny horninového prostředí ve zdrojových 

oblastech kontaminace. Měla původně trvat do roku 2008. Byla však prodloužena do konce 

roku 2009, protože bylo zjištěno více znečištěného horninového prostředí a podzemní vody 
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ropnými látkami než se v původním projektu předpokládalo. V případě uvedené metody se 

jedná o sanaci pomocí bakteriální suspenze, přičemž dalším procesem je čištění čerpaných 

podzemních vod. Podzemní voda je čerpána systémem třiceti vrtů lokalizovaných v linii 

rovnoběžné se silnicí I/7, severně od areálu bývalého letiště. Vyčerpaná voda je následně 

čištěna pod úroveň stanoveného sanačního limitu zeminy v ohniscích znečištění NEL což je 

4 µg/l dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem č. j. 4/OV/6541/01/Ra. Poté byla vyčerpaná 

a přečištěná voda znovu vsakována do saturované zóny. [1; 3] 
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3 PŘÍRODNÍ POMĚRY  

Průmyslová zóna Triangle se nachází na území Ústeckého kraje v bývalém okrese 

Louny na pozemcích náležejících do katastru obcí Minice, Nehasice, Tatinná, Bitozeves, 

Staňkovice, Žiželice (Obrázek č. 1). Celé území je v katastru nemovitostí vedeno jako 

nezemědělská půda (ostatní plocha) mimo hlavní areál průmyslové zóny, který je přibližně 

800 m severně od obce Selibice. V katastrálním území stejnojmenné obce, je umístěn 

samostatný areál velkokapacitního skladu leteckých pohonných hmot, se kterým se však 

nepočítá, že by byl součástí budoucí Průmyslové zóny Triangle. 

 
Obrázek 1: Katastrální mapa studované oblasti [25] 

Vlastní areál Průmyslové zóny Triangle (Obrázek č. 2) má rozlohu cca 349,7 ha a je 

umístěn mezi komunikacemi I/7 Chomutov-Praha, I/27 Plzeň-Most a II/250 Žatec-Bitozeves. 

Bývalé letiště se rozkládá v mírně svažitém terénu, v nadmořské výšce od cca 255 m 

(na jihovýchodě) do 285 m (na severozápadě). Sklad leteckých pohonných hmot v Selibicích 

má rozlohu 0,97 ha a leží v nadmořské výšce přibližně 235 m. Zájmové území se nachází na 

hydrologické rozvodnici dílčích povodí, na lokální elevaci mezi tokem Chomutovky na straně 

jedné a toky Hutné a Ohře na straně druhé. [9] 
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Obrázek 2: Průmyslová zóna Triangle [13] 

V následující Tabulce č. 1 jsou pro větší přehlednost uvedeny základní údaje 

o studované lokalitě Průmyslová zóna Triangle. 

Tabulka 1: Základní údaje o Průmyslové zóně Triangle [25] 

Úplný název zóny Průmyslová zóna Triangle 

Stát Česká republika 

Kraj Ústecký 

Okres Louny 

Obec s rozšířenou 
působností 

Žatec 

Obec/správní území Žiželice, Staňkovice, Velemyšleves, Bitozeves 

Původní využití vojenské letiště Žatec 

Typ zóny 
strategická průmyslová zóna/velkoplošný firemní průmyslový 
park 

Celková rozloha zóny 365 ha 

Do konce roku 1992 bylo bývalé vojenské letiště Žatec využíváno pro svůj původní 

účel, tj. provoz vojenských letadel, skladování leteckých pohonných hmot, jejich dopravu 

a manipulaci při stáčení a čerpání do vojenských letadel. Z hlediska možnosti ovlivnění 

životního prostředí byla na území prováděna řada činností, které by mohly mít a dle 

zjištěného zvýšeného obsahu nepolárních extrahovatelných látek i zcela prokazatelně měly 

negativní vliv na horninové prostředí a podzemní vody.  
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Jak již bylo uvedeno, od roku 1993 je bývalé letiště již mimo provoz, přičemž 

využíván byl pouze jeden objekt, který využívala ostraha areálu. V období 2003-2009 zde 

rovněž probíhalo sanační čerpání podzemních vod, které před vyhlášením veřejné soutěže 

na sanaci areálu realizovalo několik společností jako například firmy AZ sanace, a.s., 

MEGA, a.s., Dekonta, a.s. a mnoho dalších. Výběrové řízení však nakonec vyhrála firma 

Dekonta, a.s., která zrealizovala celý projekt. [13] 

3.1 Geomorfologické poměry  

Začlenění Průmyslové zóny Triangle podle geomorfologické mapy: 

Systém:  Hercynský.   

Subsystém:  Hercynská pohoří. 

Provincie:  Česká Vysočina. 

Subprovincie:  Krušnohorská.  

Oblast:   Podkrušnohorská oblast. 

Celek:   Mostecká pánev. 

Podcelek:  Žatecká pánev. 

Z regionálního hlediska se zájmové území nachází v dílčí chomutovské části 

podkrušnohorské severočeské hnědouhelné pánve (terciérní). Je součástí severovýchodně 

orientovaného podkrušnohorského prolomu mezi krušnohorským zlomem na severozápadě 

a podbořanským a středohorským zlomen na jihovýchodě směrem na západ, jihovýchodní 

a východní pánev ohraničuje laločnatá linie laterálního styku pánevní výplně s neovulkanity 

Doupovských hor a Českého středohoří. Území je málo členité, terén je modelován jako 

velmi mírně zvlněná rovina s průměrnými nadmořskými výškami 250-270 m n.m. s relativně 

hlubokými terénními zářezy řek Ohře, Chomutovka a Hutná. [8;21] 

Hodnocené území tvoří rozsáhlá plošina, bezprostřední okolí areálu bývalého letiště 

je rovinné, tvořené často zemědělsky využívanou půdou s maximálním rozdílem mezi 

nejvyšším a nejnižším místem Průmyslové zóny Triangle 7 m.  
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3.2 Geologické poměry  

Celé studované území je budováno terciérním sedimentárním komplexem 

jihovýchodní části chomutovské části severočeské hnědouhelné pánve. Předterciérní 

podloží v hloubkách cca od 100 do 250 m tvoří ohárecká facie sedimentů svrchní křídy. 

Sedimenty svrchní křídy dosahují mocností cca 50-120 m a nasedají buď na limnické 

sedimenty okraje středočeského permokarbonu, nebo přímo na skalní metamorfity 

krušnohorského, respektive oháreckého krystalinika. 
[21] 

Terciér je v zájmovém území zastoupen miocénními sedimenty mosteckého 

souvrství, které se zde vyznačuje velkou litologickou pestrostí. Hodnocené území leží totiž 

v přechodové oblasti klidného jezerního vývoje pánevní sedimentace s přínosovým kuželem 

fosilní vodoteče, tzv. žatecké delty. Severně od zájmového území se nachází sedimentární 

prostředí miocenního převážně svrchního mezislojového souvrství a ve vzdálenosti cca 7 km 

zasahují ještě svrchní slojové vrstvy. Reliéf miocénu byl modelován předkvartérní i kvartérní 

denudací. 
[3] 

Kvartérní pokryv je na celém hodnoceném území tvořen dominantně 

pleistocénními sprašovými hlínami, které pokrývají celé území. Mocnost sprašových hlín 

kolísá, avšak v celé ploše přesahuje 4 m. Mocnost sprašových hlín ubývá přibližně ve 

směru od severu k jihu. 
[10] 

V podloží sprašových hlín jsou téměř v celém prostoru uloženy starší pliocénní 

fluviální uloženiny - štěrkopískové terasy Ohře (terasa vtelenská), jedná se o komplex 

převážně štěrkovitých až hrubě písčitých sedimentů. Přechod mezi štěrky a písčitou hlínou je 

poměrně široký. Povrchová vrstva terénu o mocnosti okolo 0,5 m je tvořena humózními 

hlínami orničního typu. 
[3] 

3.3 Hydrologické poměry  

Zájmové území strategické Průmyslové zóny Triangle náleží hydrologicky do 

povodí řeky Ohře. V dalším členění leží zájmové území na rozvodnici dvou dílčích 

povodí, a sice 1-13-03-118, což je Chomutovka od Velemyšlevského potoka po ústí do 

Ohře a 1-13-03-042, tedy Ohře od Hutné po Blšanku. Středem území, ve směru 

severozápad-jihovýchod prochází rozvodí obou zmíněných dílčích povodí. Severní část 
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průmyslové zóny podél silnice I/7 je odvodňována do Chomutovky a z jižní části území 

odtékají vody do řeky Ohře. 
[13] 

Hlavními toky okolí jsou řeka Ohře, protékající městem Žatec ve vzdálenosti 

cca 3,5-4 km od zájmového území, do které je odvodňovaná jižní část zájmového území 

Průmyslové zóny Triangle, a říčka Chomutovka, protékající cca 1,5 km severně od 

zájmového území, do které je odvodňována severní část území studované lokality. Řeky 

Chomutovka a Ohře jsou vedeny jako významné vodní toky dle přílohy č. 1 k vyhlášce 

č. 470/2001 Sb. Ohře je navíc řeka s vodárenským odběrem. V samotném zájmovém území 

se nenachází žádná vodoteč nebo vodní plocha. [3] 

Dobře propustný kolektor štěrků je překryt nepropustnými sprašovými hlínami. 

Štěrky jsou rychle odvodňovány do erozivních údolí Ohře, Chomutovky a dalších 

lokálních zařezů vodotečí. Vzhledem ke geomorfologické poloze a propustnosti 

přítomných zemin nelze tedy očekávat žádné významnější zvodnění. 

Chomutovka pramení na severoseverozápadě od Hory Sv. Šebestiána na 

severozápadním svahu Novoveského vrchu (885 m) v nadmořské výšce 835 m a teče díky 

příčné tektonické poruše směrem na jihovýchod v délce 46,2 km. V horním toku má charakter 

horské bystřiny. Protéká třináctikilometrovým Bezručovým údolím, které je místy hluboké, 

v celé délce hustě zalesněné a je původu tektonicko-erozního. Údolí začíná pod obcí Hora 

Sv. Šebestiána a táhne se podél toku až k hornímu okraji Chomutova. Ve městě protéká 

Chomutovka regulovaným korytem. V úseku mezi Údlicemi a Škrlí jsou v rovinatém terénu 

častým jevem rozlivy a vybřežování řeky. Za Chomutovem je zemědělská krajina s výskytem 

propadlin a jam, které vznikly poddolováním a zatopením vodou. 
[9] 

Do Chomutovky ústí čtyři významné potoky. V místě Třetího Dolského Mlýna 

v nadmořské výšce 390 m zleva přitéká Kamenička a zprava Křímovský potok, na nichž 

jsou postaveny stejnojmenné údolní nádrže na pitnou vodu. Pod Chomutovem u vesnice 

Hořence přijímá Chomutovka zprava potok Hačku o délce 15 km, který pramení na svahu 

Krušných hor v oblasti obce Strážky. Posledním přítokem je levostranný Velemyšleveský 

potok. Samotná Chomutovka ústí u Postoloprt do Ohře v nadmořské výšce 181 m na jejím 

65,7 říčním km. 

Monitorované území náleží do hydrogeologického rajónu 213 Mostecká pánev. 

Nesaturovaná zóna je v zájmovém území tvořena především sprašemi, sprašovými 
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hlínami a nezvodnělými polohami pleistocénních štěrkopísčitých teras. Mocnost 

nesaturované zóny se pohybuje v rozpětí cca 2-9 m. Propustnost sprašových hornin je 

nízká (řádově k=10-7-10-9 m/s).  

Kvartérní kolektor je od hlubších terciérních kolektorů oddělen polohou tuhých až 

tuhoplastických jílů, znemožňujících komunikaci podzemní vody mělkého oběhu se 

zvodněmi v terciérním podloží. Značná faciální variabilita podložních terciérních 

pánevních sedimentů způsobuje značnou proměnlivost hydrogeologických poměrů. Sled 

pánevních uloženin lze charakterizovat jako komplex většího počtu nepravidelně se 

střídajících vrstevnatých kolektorů s různými hydrogeologickými a hydrodynamickými 

vlastnostmi. 
[9] 

3.3.1 Podzemní vody  

Hodnocené území se nachází na rozvodí podzemních vod, proto také i směr 

proudění podzemní vody je v jednotlivých částech letiště a okolí rozdílný. V severní části 

zájmového území je generelní směr proudění podzemní vody kvartérní zvodně 

k severovýchodu k toku Chomutovky, která zde tvoří lokální erozní bázi. Jižní část letiště 

je odvodňována jihozápadním směrem k řece Ohři, která je erozní bází regionálního 

významu. Oběh podzemní vody ovlivňující šíření znečištění na lokalitě je vázán zejména 

na štěrkopísčité fluviální uloženiny pleistocénních teras, které tvoří kolektor podzemní 

vody nejsvrchnější zvodně. [3; 14] 

Podložní terciérní zvodně jsou vázány na písčité polohy a uhelné sloje a lze u nich 

očekávat napjatou hladinu podzemní vody. Ustálená hladina podzemní vody hlubšího 

kolektoru je cca o 1-2 m hlubší než hladina kvartérní zvodně. Komunikace obou ze 

zvodní se předpokládá v místech, kde terciérní písčité sedimenty přicházejí do kontaktu 

s terasou. 
[3] 

Terasové štěrky jsou rychle odvodňovány do místních erozivních údolí, která ze 

severu (Chomutovka) i jihu (Ohře) omezují náhorní plošinu, na které leží posuzované 

území. Infiltrační podmínky jsou zde nepříznivé, protože vysoká vrstva sprašových 

hlín, které kryjí štěrkopískovou terasu, je prakticky nepropustná. [3; 9] 

Úroveň hladiny podzemní vody je zde proměnlivá a pohybuje se v intervalu 2-9 m 

pod terénem v závislosti na morfologii terénu a terciérního podloží. Mocnost zvodně, tedy 
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saturované zóny, se pohybuje v rozmezí 1-4 m. Hladina podzemní vody kvartérního 

kolektoru je volná až mírně napjatá. Pod hlinitými polohami dosahují úrovně hladiny. 

Tento kolektor podzemní vody nejsvrchnější zvodně je vázán zejména na štěrkopísčité 

fluviální uloženiny pleistocénních teras. Propustnost tohoto kolektoru (koeficient filtrace k) 

se pohybuje řádově v rozmezí 10–5-10–3 m/s1 v závislosti na stupni zahlinění. K infiltraci 

vod do mělkého kolektoru dochází přímo při zasakování atmosférických srážek v celé 

ploše hydrogeologického povodí. [14; 16] 

3.3.2 Přírodní poměry řeky Chomutovky 

Řeka Chomutovka pramení na severoseverozápadě od Hory Sv. Šebestiána na 

severozápadním svahu Novoveského vrchu (885 m) v nadmořské výšce 835 m a teče díky 

příčné tektonické poruše směrem na jihovýchod v délce 46,2 km. Průměrný roční průtok 

řeky Chomutovky činí 1,02 m3/s. V horním toku má charakter horské bystřiny. Protéká 

třináctikilometrovým Bezručovým údolím, které je místy hluboké, v celé délce hustě 

zalesněné a je původu tektonickoerozního. Údolí začíná pod obcí Hora Sv. Šebestiána 

a táhne se podél toku až k hornímu okraji Chomutova. Ve městě protéká Chomutovka 

regulovaným korytem. V úseku mezi Údlicemi a Škrlí jsou v rovinatém terénu častým 

jevem rozlivy a vybřežování řeky. Za Chomutovem je zemědělská krajina s výskytem 

propadlin a jam, které vznikly poddolováním a zatopením vodou. Do Chomutovky ústí 

čtyři významné potoky. V místě Třetího Dolského Mlýna v nadmořské výšce 390 m zleva 

přitéká Kamenička a zprava Křímovský potok, na nichž jsou postaveny stejnojmenné 

údolní nádrže na pitnou vodu. Pod Chomutovem u vesnice Hořence přijímá Chomutovka 

zprava potok Hačku o délce 15 km, který pramení na svahu Krušných hor v oblasti obce 

Strážky. Posledním přítokem je levostranný Velemyšleveský potok. Samotná Chomutovka 

ústí u Postoloprt do Ohře v nadmořské výšce 181 m na jejím 65,7 říčním km. Na úseku 

řeky Chomutovky (Obrázek č. 3) byla v letech 2004-2009 monitorována tři odběrová 

místa: Bílence, Nezabylice a Postoloprty. [10; 15] 
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Obrázek 3: Mapa povodí Chomutovky [26] 

Vzhledem k tomu, že Povodí Ohře, a.s. nemá v této oblasti žádná jiná odběrová místa, 

hodnotil jsem v praktické části stav znečištění tohoto recipientu na základě hodnot zjištěných 

na těchto lokalitách. Všechny odběry byly prováděny v pravidelných měsíčních intervalech. 

Na povodí zájmové oblasti se nachází čtrnáct vesnic a to: Údlice, Přečaply, 

Nezabylice, Bílence, Voděrady, Škrle, Zálezly, Velemyšleves, Truzenice, Minice, Nehasice, 

Tatinná, Bitozeves, kterýma přímo řeka Chomutovka protéká. V této oblasti se nachází tři 

čistírny odpadních vod. 

a) ČOV Údlice, 

b) ČOV Nehasice, 

c) ČOV Bitozeves. 

Původní čistírna odpadních vod Chomutov Údlice (ČOV Údlice 50 183 EO) 

(Obrázek č. 4.) byla postavena pro města Chomutov a Jirkov.  
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Obrázek 4: ČOV Údlice [15] 

V roce 1991 byla uvedena na tomto úseku do zkušebního provozu další ČOV 

Jirkov a následně v roce 1993 do trvalého provozu. Po uvedení ČOV Jirkov do provozu 

měla sice ČOV Chomutov Údlice dostatečnou rezervu, ale stávající zařízení byla 

zastaralá a proto biologický stupeň čištění již neodpovídal dnešním požadavkům na 

kvalitu vyčištěné vody. Z těchto důvodů byla navržena rekonstrukce této ČOV. Klasická 

aktivace bez nitrifikace byla upravena na aktivaci s předřazenou denitrifikací, nitrifikací 

a regenerací kalu tzv. systém R-D-N (R = s anoxickou a oxickou zónou v jedné nádrži, 

D = ve dvou nádržích a N = ve dvou sériově řazených nádržích). Pro upravený systém 

aktivace byly při zachování gravitačního průtoku čistírnou plně využity stávající objemy 

vodní linky. Nový systém vyžadoval kromě úprav v nádržích diferencované zvýšení 

hladin v čistírenské lince, změnu zařazení a funkce nevyužívané kruhové dosazovací 

nádrže jako nitrifikační zóny a úpravy propojení nádrží.  

Čistírna byla tedy navržena jako mechanicko-biologická na jednotné kanalizaci 

s odlehčením před vtokem do ČOV a za usazovacími nádržemi. Byl zachován současný stav 

mechanického čištění s novými hrubými česlemi, s lapákem štěrku, s dvojicí jemných strojně 

stíraných česlí, s fekální stanicí pro dovážené kaly (centrální fekální stanice pro Chomutov 

i Jirkov), se dvěma vírovými lapáky písku, s primární sedimentací ve dvou kruhových 

nádržích s horizontálním průtokem a s oddělováním dešťových přítoků za sedimentací.  
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Všechny sekce aktivace jsou s jemno bublinným provzdušňováním. Pro 

provzdušňování sekcí aktivace ve stávajících aktivačních nádržích byly po doplnění 

a úpravách zcela využity dnešní aerační rošty. Doplněn byl nový aerační systém do 

nitrifikace 2 v kruhové nádrži. Současná výroba vzduchu byla posílena doplňkovým 

zdrojem vzduchu.  

Čistírna odpadních vod Nehasice sloužila v minulosti pro čištění splaškových 

a částečně i dešťových vod z areálu letiště Žatec. V provozu zde bylo pouze mechanické 

čištění. Do roku 2012 by měla být ČOV Nehasice přestavěna a mělo by zde být 

vybudováno biologické čištění, zvláště pak na likvidaci odpadních vod s obsahem NEL. 

Dále by se zde měly čistit odpadní vody s obsahem ropných látek z myček aut a z lapolů 

a silně znečištěné vody s obsahem emulgovaných ropných látek (řezné emulze, 

odmašťovací roztoky). S využitím se také počítá v případě obnovení produkce splaškových 

nebo průmyslových odpadních vod ze zóny. 

Čistírna odpadních vod Bitozeves pracuje na principu středně zatěžované aktivace 

s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Stupeň stabilizace je závislý na zatěžování 

aktivační části a provozních podmínkách. Voda natéká do sdruženého objektu hrubého 

předčištění, který je tvořen jemnými ručně stíranými česlemi a lapákem písku. Odpadní vody 

poté natékají do aktivační nádrže tvořené oxidačním příkopem. Provzdušňování je zajištěno 

Kessenerovým válcem. K odsazení vyčištěné odpadní vody dochází ve vertikální dosazovací 

nádrži. Vody pak dále odtékají přes měrný Parschallův žlab do řeky Chomutovky. 

Aktivovaný kal je pak čerpán zpět do aktivační nádrže. Přebytečný kal je čerpán do kalojemu 

a odsazená kalová voda je čerpána zpět na přítok. Zahuštěný kal je ve většině případů 

odvážen ke zpracování na ČOV Žatec. K dispozici jsou také kalová pole. 
[13; 15] 

3.4 Pedologické poměry 

Jak již bylo uvedeno, celé studované území bývalého vojenského letiště, na kterém 

je projektována Průmyslová zóna Triangle, je vedeno v katastru nemovitostí, jako jediná 

nezemědělská půda. Jinak v okolí se nacházejí zemědělská pole. Celá hodnocená oblast 

náleží do území úrodné oblasti černozemních půd. Jsou to především černozemě na spraši, 

středně těžké s příznivým vodním režimem. Převážně jde o HPJ 01. Místně se pak v okolí 

vyskytují HPJ 04, HPJ 05 a HPJ 21. Jedná se tedy převážně o černozemě na spraších 
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s podložím písků nebo na píscích, které jsou lehké, středně až velmi výsušné. Kvalita 

zemědělské půdy je potom podrobněji charakterizována BPEJ (bonitovaná půdně-

ekologická jednotka) a jsou vyjádřeny pětimístným kódem. 
[18]  

V součíslí vyjadřuje: 

• 1. číslice příslušnost ke klimatickému regionu, 

• 2. a 3. číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce HPJ, což je účelové seskupení 

půdních forem příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány 

morfogenetickým půdním typem, subtypem, zrnitostí atd. 

• 4. číslice označuje kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám, 

• 5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky půdy a její skeletovitosti. 

V zájmovém území se nachází následující BPEJ:  

• 1.01.00 je zařazena do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu,  

• 1 - jedná se o region teplý, suchý, s průměrnými ročními teplotami 8-9 °C 

a průměrnými ročními úhrny srážek <500 mm, 

• 01 - černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo na karpatském 

flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním 

režimem, 

• 0 - rovina až úplná rovina (0-3°), expozice všesměrná, 

• 0 - bezskeletovité s příměsí (s celkovým obsahem skeletu do 10 %), hluboké půdy 

(>60 cm). 

První třída ochrany zemědělského půdního fondu slučuje bonitně nejcennější půdy 

v jednotlivých klimatických regionech a to, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně 

sklonitých, které je možno odejmout. Ze ZPF je lze pouze výjimečně vyjmout, a to převážně 

na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 

zásadního významu. Orniční horizont humózních hlín tvoří tmavě hnědá humózní hlína, jejíž 

mocnost se v zájmovém území Průmyslové zóny Triangle pohybuje okolo 50 cm.  

Zranitelnost půdy vůči antropogenním vlivům (kontaminace rizikovými polutanty, 

acidifikace) je dána především jejich odolností proti vyluhování, kterou nejlépe vystihují 
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sorpční vlastnosti půdy (kationtová výměnná kapacita a stupeň nasycenosti sorpčního 

komplexu). Odolnost půdy k antropogennímu znečištění je tím vyšší, čím jsou vyšší 

sorpční schopnosti půdy. 

Kontaminace zemin a podzemní vody ropnými látkami byla v prostoru území 

Průmyslové zóny Triangle způsobena v dílčí části areálu provozem vojenského letiště 

v důsledku ekologické havárie způsobené činností letectva v 80. letech. Tato ekologická 

zátěž byla v minulých letech postupně likvidována. Kontaminace se týkala jednak zeminy 

na ploše cca 4,5 ha, která byla sanována biodegradací ex situ na ploše vzletové a přistávací 

dráhy, která byla po ukončení degradace následně demolována. [3; 4] 
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4 SANACE PRŮMYSLOVÉ ZÓNY TRIANGLE 

Jak již bylo uvedeno, sanaci Průmyslové zóny Triangle provedla firma 

DEKONTA, a.s. v roce 2003 a byla dokončena k 18. 12. 2009. V tuto chvílí je 

v provozu areálu Průmyslové zóny Triangle pouze sanační monitoring. Ukončení 

provozu ochranné hydraulické clony, po garantovaném, trvalém dosažení sanačního 

limitu podzemních vod v možných ohniscích znečištění, měl být dokončen na základě 

schváleného projektu „Průmyslová zóna Triangle - sanace severního předpolí 

nejpozději do 31. 12. 2008. Termín byl však předběžně posunut do 31. 7. 2009. Sanační 

práce byly úspěšně dokončeny. 

Cílem sanačních prací bylo odstranit kontaminaci nesaturované a saturované 

zóny v areálu Průmyslové zóny Triangle Žatec a zamezit dalšímu šíření kontaminace 

NEL podzemní vodou ve směru proudění. Jedním z hlavních cílů sanačních prací bylo 

provést sanaci kontaminovaných zemin, stavebních substancí a podzemních vod s cílovými 

parametry dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem č. j. 4/OV/6541/01/Ra, které jsou 

uvedeny v následující Tabulce č. 2. 

Tabulka 2: Cílové hodnoty koncentrací NEL [16] 

Matrice Cílové koncentrace NEL 

zeminy   2 000 µg/kg sušiny 

voda v ohniscích znečištění        4 µg/l 

Po ukončení sanačních prací je vždy důležité zajistit následný postsanační 

monitoring podzemní vody a zemin a to v následujícím požadovaném rozsahu:  

• Na celkem osmdesáti osmi hydrogeologických objektech sledovat parametr NEL 

ve vzorcích podzemní vody po dobu pěti let po ukončení sanace v intervalu 

jednoho roku. 

• Šest měsíců po ukončení sanace je nutné provést jednorázově mělkou sondáž 

(sedmdesát osm sond do hloubky 2 m) se zonálním odběrem vzorků zemin pro 

stanovení NEL. 
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4.1 Charakteristika sledovaných populantů NEL 

Nepolární extrahovatelné látky (NEL) patří k důležitým ukazatelům pro posuzování 

kontaminace vod. Mohou pocházet z ropných produktů, z uhlí a výrobků z něho, z produkce 

rostlin, živočichů, mikroorganismů atd. Legislativa tuto skutečnost nezohledňuje a považuje 

veškeré NEL za xenobiotika. Jedná se většinou o hydrofilní, ionizovatelné (kromě steroidů, 

mastných kyselin apod.) látky. Xenobiotika jsou tělu cizí (léčiva, jedy, průmyslové 

chemikálie) a jsou vylučovány z těla ven. Jedná se obvykle o lipofilní látky, které jsou 

biotransformacemi měněny na látky hydrofilní bez ohledu na jejich původ nebo způsob 

vazby v matrici. Nepolární extrahovatelné látky se v Průmyslové zóně Triangle dostávají do 

povrchových vod, do půdy a následně i do podzemních vod z pohonných hmot, maziv 

a z povrchové úpravy po bývalém vojenském letišti. [11] 

Nepolární extrahovatelné látky jsou látky izolované ze vzorku málo polárním 

médiem (tetrachlor, CO2) a zbavené následnou sorpcí polárnějších složek na vhodném 

sorbentu (silikagel, florisil). Spolu s uhlovodíky ale přecházejí do extraktu i nepolární nebo 

slabě polární halogenované uhlovodíky, kyslíkaté, sirné a dusíkaté sloučeniny. Na druhé 

straně při použití sorbentu o příliš vysoké aktivitě může dojít k částečné sorpci 

aromatických uhlovodíků. Nepolární extrahovatelné látky se pak stanovují vhodnou 

analytickou metodou. Ropné látky, za jejichž míru přítomnosti bývají obvykle NEL 

považovány, jsou definovány jako uhlovodíky a jejich směsi, zejména benzin, benzen 

a jeho deriváty, motorová nafta, petrolej, topný a dehtový olej. Látky s větší hodnotou 

kinematické viskozity než 100 mm2/s při teplotě 50 °C se za ropné látky nepovažují. 

Kromě uhlovodíků mohou být v ropě původně přítomny i značně polární sirné, kyslíkaté 

a dusíkaté sloučeniny, které jsou při jejím zpracování odstraněny nebo modifikovány. 
[3] 

Někteří autoři dělí tyto látky na látky původu petrogenního, tj. látky pocházející z ropy, 

uhlí, lignitu a podobně, a látky původu biogenního, což jsou látky vznikající biologickými 

procesy. Sem patří mimo jiné látky vyskytující se v rostlinách a produkty jejich přeměn 

v přírodním prostředí, látky vznikající působením půdních a vodních mikroorganismů. Hovoří 

se také o látkách původu antropogenního, vznikajících činností člověka. [19] 

Řada organických látek, které se předepsaným postupem stanovují jako NEL, se 

v ropě vůbec nevyskytuje a existují i látky, které se dají najít jak v ropných produktech, tak 

v odpadech ze zpracování například dřeva nebo rašeliny. Nezanedbatelný je i obsah NEL 
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přímo v některých potravinách, ačkoliv zde nevystupují jako xenobiotika. Dokonce některé 

terpenoidy patří mezi substituované aromatické nebo polyaromatické sloučeniny. 

Například kalameneny, kalakoren a kadalen vznikají snadno aromatizací kadinanových 

derivátů, které jsou přítomny takřka v každé běžné silici. [2; 3; 11; 19] 

Ropné látky se ve vodě rozpouštějí velmi špatně. Proto voda znečištěná větším 

množstvím ropných látek vytváří dvoufázové systémy. Nejčastěji vzniká vodná fáze a fáze 

ropných látek ve formě homogenní a dispergované. V říčních tocích bývá tato dvoufáze 

rozšířena o dispergovanou tuhou fázi, reprezentovanou nejčastěji suspenzí půdních 

splavenin. V povrchových vodách může docházet ke změnám fyzikálních ale i chemických 

vlastností ropných látek. Hlavní příčiny vzniku těchto změn jsou následující: 

• homogenní fáze se samovolně rozptylují po hladině za současného odpařování 

níževroucích frakcí, 

• vytváření emulzí i jejich deemulgace, 

• při loužení vodou se jednotlivé sloučeniny rozpouštějí ve vodě v koncentracích, 

které odpovídají rozpustnosti jednotlivých sloučenin za daných podmínek, 

• vyšší frakce mají sklon se absorbovat na částicích tuhých hmot suspendovaných 

v povrchové vodě, 

• některé sloučeniny podléhají chemickým změnám: 

a) chemická oxidace (katalyzovaná osvětlením), 

b) biochemická degradace způsobená některými organismy. 

Nejvýraznější důsledek znečištění povrchových vod je vznik olejových filmů na 

vodní hladině. Podle vzhledu filmu plovoucí ropné látky lze přibližně odhadnout jeho 

tloušťku. V praxi dochází k souvislému filmu velmi málo. Zabraňují tomu meteorologické 

vlivy a proudění vody. Vznik filmů podporuje samovolné rozptylování ropných látek po 

povrchu vodní hladiny. Rychlost šíření po hladině je podmíněna viskozitou látky, která 

závisí na teplotě. Tato vlastnost způsobuje, že vysokovroucí ropné látky se šíří po hladině 

pomaleji než níževroucí frakce. Rychlost odpařování ropných látek ovlivňují především 

meteorologické podmínky a rovněž hydraulické vlivy. Tyto vlivy se také uplatňují při 
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rozptylování souvislých plovoucích filmových vrstev ropných látek a podporují jejich 

rozpouštění ve vodné fázi, popřípadě emulgaci. [19] 

Vzhledem k tomu, že nepolární extrahovatelné látky pocházejí z minerálních olejů, 

motorové nafty, benzinu a jiných ropných látek znečišťují vody již v nepatrné koncentraci. 

Nepolární extrahovatelné látky také do značné míry ovlivňuje pach vody. Ropné znečištění 

v současné době dosahuje značné výše. Dnes je vzácnost naleznout vodu, kde se NEL 

nevyskytují. Co se týká vlivu na organismus člověka, tak některé nepolární extrahovatelné 

látky mohou být i v nízkých koncentracích vysoce toxické, jsou relativně stabilní a kumulují 

se v lidském organismu. [3] 

4.2 Použité sanační technologie  

Přípravné fáze byly započaty jako první. Zahrnovaly výstavbu drenážních kanálků, kde 

voda zachycená drenážními žlábky je odváděna do dešťové kanalizace, která je vedena napříč 

s přistávací dráhou ve vzdálenosti 5 m od jejího okraje. Svody do kanalizace jsou rozmístěny 

v intervalu cca 50 m. Dešťová kanalizace je odvodňována do odlučovače ropných látek, který 

se nachází na východním okraji areálu. Kanalizace ze západní části dráhy je svedena do 

čistírny odpadních vod Nehasice. Druhou fází bylo uvézt znovu do chodu ČOV Nehasice 

a odlučovač ropných látek (Lapol) na východním konci areálu. Nutná byla rovněž výstavba 

sanačního centra a biocentra, která by zajišťovala přípravu bakteriálního preparátu pro aplikace 

na kontaminované horniny. Další byla v pořadí likvidace inženýrských sítí, kde vše bylo 

zlikvidováno kromě rozvodů elektrické energie. [4] 

V následujících podkapitolách bych se chtěl stručně věnovat popisu jednotlivých 

sanačních technologií, které zde byly použity. 

Mezi aplikované sanační technologie v Průmyslové zóně Triangle patří: 

• in situ, 

• on situ, 

• pump&treat, 

• sorpční dočišťovací jednotky, 

• odlučovače ropných látek. 
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4.2.1 Sanace in situ  

Metoda in situ řeší problematiku dočištění kontaminované vody biologicky 

rozložitelnými kontaminanty a přímo vychází z technologie pump&treat zakomponováním 

biologického činitele do této klasické technologie. [16] 

Metoda je založena na vnášení vhodných bakteriálních kmenů do kontaminovaného 

horninového prostředí a vytvoření optimálních podmínek pro jejich život. Mikroorganismy 

v důsledku svých metabolických procesů přítomné znečištění postupně rozkládají až na 

neškodné produkty - vodu a oxid uhličitý. 

Metoda je vhodná zejména pro dekontaminaci lokalit znečištěných ropnými, 

aromatickými a polyaromatickými uhlovodíky, případně dalšími organickými látkami a to 

zejména na lokalitách, kde je odtěžení kontaminované zeminy ekonomicky náročné 

(např. pod budovami).  

Princip technologie in situ, který jsem pro větší názornost schematicky znázornil na 

Obrázku č. 5, je založen na optimalizaci podmínek převážně v zóně horninového prostředí 

pro průběh biodegradačního procesu. Využívá jednak přirozené biodegradační aktivity 

přítomné mikroflóry a také cíleně izolovaných bakteriálních kmenů dodaných do 

horninového prostředí. Ke stimulaci jejich činnosti je použito provzdušňování čerpané 

vody a její obohacení o nedostatkové nutrienty (převážně dusík a fosfor). [17] 

Samotná technologie je založeno na čerpání a zpětném zasakování podzemní vody, 

která recirkuluje následujícím systémem: 

• čerpané vrty, 

• aerační nádrž s dávkováním nutrientů (nebo bioreaktor), 

• zasakovací vrty nebo rýhy,  

• kontaminovaná zóna. 

Pro tento způsob sanace je podstatné optimální nastavení zasakovacích a čerpaných 

objektů a zajištění dostatečné rychlosti proudění respektive dodávání rozpuštěného kyslíku 

(eventuelně alternativních akceptorů elektronů) a živin.  
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Obrázek 5: Princip technologie in situ 

Před zahájením samotné biotechnologické sanace metodou in situ byla ve studované 

oblasti upřednostňována aplikace fertilizačního roztoku neboli také minerální obohacování. 

Výsledkem tzv. „fertilizace“ je docílení maximálního zintenzivnění činnosti přirozené 

a uměle vnesené mikroflóry v sanovaném území. Tato technologie spočívá v kontrolované 

dotaci minerálních živin a stopových látek nezbytných pro degradační činnost autochtonních, 

případně vnesených mikroorganismů. Složení aplikovaného fertilizačního roztoku umožňuje 

pokračování mikrobiálního metabolismu za anoxických podmínek v případě nedostatku 

vzdušného kyslíku v méně propustných partiích zemního tělesa.  

Pravidelná aplikace bakteriálního preparátu byla zahájena dne 23. 9. 2004. Fertilizační 

roztok byl do země aplikován pomocí čerpadla a následně vháněn potrubím do vsakovacích 

drénů na příslušné sanované lokalitě. Výroba a zasakování biopreparátu byly ukončeny ke dni 

31. 5. 2006 díky odpovídajícím výsledkům měření NEL. Technologie a zařízení pro výrobu 

biopreparátu (biocentrum) byly v průběhu června 2006 ukončeny. Na lokalitě zůstalo pouze 

sanační centrum pro dekontaminaci podzemní vody a její zpětné zasakování. 
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V roce 2004 byla zprovozněna hydraulická bariéra. Od 1. 4. 2005 byl zahájen 

provoz nové hydraulické bariéry. Současně bylo ukončeno čerpání podzemní vody ze staré 

hydraulické bariéry. Charakterem se jedná o koridor s třiceti sanačními hydrogeologickými 

vrty, spojovacími potrubními a kabelovými rozvody pro provoz a řízení sanační funkce 

instalované hydraulické bariéry. V rámci sanačních prací v lokalitě Průmyslové zóny 

Triangle plní sanačně-ochrannou a kontrolní úlohu. Podzemní voda je zde současně 

sanačně čerpána i monitorována. Voda, vyčerpaná z vrtů hydraulické clony, je směřována 

proti směru proudění podzemní vody zpět do areálu Průmyslové zóny Triangle. Zde je 

dekontaminována a posléze zasakována pomocí vsakovacích drénů v místě jednotlivých 

sanovaných oblastí za účelem zvýšení hydraulického spádu a postupného promývání 

v kontaminované zóně. 
[16] 

4.2.2 Sanace on situ  

Postup sanace on situ je založen na schopnosti určitých bakteriálních kmenů využívat 

uhlovodíky přítomné v odpadech jako zdroj uhlíku a energie ke svému růstu. Vnesením 

vhodných bakteriálních kmenů do zpracovávaných odpadů a vytvořením příznivých 

podmínek pro jejich růst lze dosáhnout významného urychlení těchto degradačních procesů, 

které samovolně probíhají velmi pomalu. Bakteriální kmeny používané k biodegradaci jsou 

netoxické, nepatogenní a geneticky neupravované. Jejich využití pro účely dekontaminace 

odpadů podléhá posouzení Státním zdravotním ústavem. [17] 

Cílem technologie je urychlit až o několik řádů probíhající bioprocesy. Za tímto 

účelem byla prováděna aplikace bakteriálního preparátu, kultivace materiálu, jeho 

zvlhčování a minerální obohacování. Tím došlo k výraznému oživení vnesené i původní 

mikroflóry a následné zintenzivnění vlastních biodegradačních procesů. [3] 

Za tímto účelem byla použita technologie „DEKONTAM-3“. Základním principem 

této metody je schopnost určitých bakteriálních kmenů využívat daného kontaminantu jako 

zdroje uhlíku a energie v oxidačních procesech, kdy uhlovodíky jsou přeměněny 

standardními metabolickými drahami přes několik mezistupňů až na oxid uhličitý a vodu. 

Bakteriální kmeny implantované do sanačního procesu jsou běžnými půdními bakteriální 

kmeny, nejsou tedy geneticky manipulované, jsou netoxické a nepatogenní. Tyto kmeny 

přináší do sanovaného ekosystému enzymatický systém napomáhající výše uvedenému 

rozkladu polutantů. [16] 
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V první (laboratorní) fázi kultivace dochází k nárůstu mikroorganismů pod selekčním 

tlakem (zdrojem uhlíku a energie pro růst je daný kontaminant - Kerosin). V druhé fázi 

namnožování preparátu (v bioreaktorech na lokalitě) jsou již cíleně přidávány spolu 

s aditivujícími látkami také zdroje uhlíku na sacharidické bázi.  

Na základě výsledků sanačního monitoringu je pak dále vždy operativně 

rozhodováno o množství aplikovaného biopreparátu v jednotlivých sektorech a četnosti jeho 

aplikace. Ta spočívá nejprve v jeho přečerpání z mísicích a zásobních nádrží umístěných 

v „biocentru“, poté v jeho převozu na meziskládku kontaminovaných zemin a nakonec jeho 

rozstřiku pomocí aplikačních čerpadel s dispergátory. Souběžně s aplikováním biopreparátu 

na sanovaný materiál tedy probíhá také přidávání anorganických látek (minerální 

obohacování) distribucí kapalných hnojiv. Zemina je udržována ve vlhkém stavu (min. 20 % 

vlhkost). Toto ošetření nevyvolává žádné vyplavování materiálu mimo plochu. Pro 

dostatečný přívod vzdušného kyslíku potřebného k intenzívní biodegradační činnosti 

aerobních mikroorganismů je materiál provzdušňován kultivací (přeoráváním, 

rotavátorováním). [17] 

4.2.3 Pump&treat  

Technologie Pump&treat (Obrázek č. 6) je forma sanace podzemních vod. 

Kontaminovaná podzemní vody je čerpána na povrch, kde nejdříve dochází k odstraňování 

znečišťujících látek a pak je buď opětovně infiltrována do podzemní zvodně, nebo může 

být vypouštěna do okolního vodního toku. K odstraňování znečišťujících látek dochází 

vlivem biologických činitelů jako je například technologie kapalné fáze granulované 

aktivní uhlí a vzduchu. Kapalné fáze, granulované aktivní uhlí, je technologie zpracování, 

která odstraňuje kontaminující látky prostřednictvím přidružení. Adsorbují organické 

molekuly, jakož i některé kovy a anorganické molekuly uhlíku a tím odstraní nečistoty 

z vody. [3] 
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Obrázek 6: Princip Pump&Treat [20] 

Přečištěná podzemní voda je prioritně využívána k zasakování do oblastí odtěžení 

kontaminované zeminy za účelem urychlení biodegradace v podmínkách in situ. 

Předčištěná voda, kterou v některých obdobích není schopno horninové prostředí pojmout, 

je zasakována pomocí drénu vybudovaného u sanačního centra, případně je odváděna na 

místní ČOV. Finálním recipientem je bezejmenný přítok Chomutovky. Odpady vzniklé při 

sanačních pracích (odloučený ropný produkt, použité sorpční náplně Fibroil) jsou 

evidovány a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. [17; 19] 

4.2.4 Sorpční dočišťovací jednotky  

Další možností pro snižování obsahu NEL je možnost sorpčního dočišťování. 

Znečištěná voda by se ale musela vozit do sorpčních dočisťovacích jednotek. Tyto jednotky se 

používají pro další snížení koncentrací volných ropných látek (NEL) o hustotě do 950 kg/m3 

v odpadní vodě za pomoci odlučovačů ropných látek. Použitím těchto jednotek lze docílit 

snížení koncentrace ropných látek v odpadní vodě z maximálních 5 mg NEL/l na maximálně 

0,2 mg NEL/l. [11; 12] 

Uvnitř jednotky je umístěna nádrž, která je rozdělena mezistěnou na dvě komory. Do 

mezistěny je vestavěn podle velikosti jeden případně dva vyjímatelné sorpční koše s náplní 

sorpčního materiálu FIBROIL, který zachycuje jemně rozptýlené vzplývavé a dispergované 

částice ropných látek. Výhodami tohoto zařízení jsou: 

• kompaktní jednonádržové provedení, 
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• jednoduché a rychlé osazení, 

• jednoduchá obsluha a údržba, 

• vysoká dlouhodobá životnost, 

• možná údržba filtrů bez nutnosti vstupu do sorpční jednotky. 

4.2.5 Odlučovače ropných látek  

Odlučovače ropných látek tohoto typů jsou určeny k čištění odpadních vod s obsahem 

ropných látek s hustotou od 750 do 950 kg/m3, o teplotě roztoku vyšší jak +4 °C, s koncentrací 

znečištění do 5 000 µg/l v kontinuálním provozu v souladu s ČSN EN 858 a ČSN 75 6551. 

Obvykle se jedná o odpadní (dešťové) vody z odstavných nebo zaolejovaných ploch a všude 

tam kde dochází k manipulaci s ropnými látkami. Odlučovače ropných látek nejsou použitelné 

pro čištění odpadních vod obsahujících ropné látky v podobě mechanických nebo chemických 

stabilních emulzí. Odlučovače nejsou určeny na odstraňování rozpustných nebo 

mýdelnitelných olejů a tuků (např. rostlinného a živočišného původu). Na odlučovače nesmí 

být přivedeny splaškové odpadní vody. [21]   

Koalescenční odlučovače ropných látek jsou tvořeny nádrží, do které jsou vestavěny: 

olejová jímka, koalescenční vestavba, obslužná plošina, koalescenční filtr, norná stěna, přeliv 

koalescenčního odlučovače, sorpční vestavba, přeliv sorpčního filtru a odběrové místo. 

Každý z typů nemusí obsahovat všechny výše uvedené součásti. Odpadní voda natéká do 

sedimentační jímky, kde dochází k uklidnění proudu vody a k usazení nerozpuštěných látek, 

případně odloučení benzinu či petroleje. V druhé části nádrže je osazen dvoustupňový 

koalescenční odlučovač.  

V prvním stupni jsou osazeny lamely a v druhém stupni je umístěn koalescenční filtr 

s filtrační pěnou. Koalescenční odlučovač zajistí odlučování vzplývavých ropných částic 

(NEL). Současně dojde k odloučení nerozpuštěných látek o průměru větším než 0,2 mm a s 

hustotou vyšší než 1 100 kg/m3. Funkce této jednotky je zajištěna, jestliže NEL nejsou 

emulgovány a nerozpuštěné látky nejsou dispergovány. Takto odloučené ropné látky jsou 

zadržovány nornou stěnou a následně ručně stahovány do olejové jímky. V sorpčním filtru je 

využito dynamické adsorpce. Životnost sorbentu výrazně ovlivňuje především vstupní 

znečištění nerozpuštěnými látkami a také obsah ropných látek na vstupu. Nepolární 
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extrahovatelné látky jsou na povrch Fibroilu adsorbovány pouze pokud nejsou v podobě 

stabilních emulzí. Výhodami tohoto zařízení jsou: 

• kompaktnost výrobku bez nároku na energii, 

• vysoká účinnost, 

• odběrové místo uvnitř odlučovače 

• snadné stavební zabudování, 

• snadné čištění. 

Na následujícím schématu (Obrázek č. 7) jsem pro větší názornost načrtl schéma 

rozhodovacího procesu pravidelného odběru vzorků. 

 

Obrázek 7: Rozhodovací proces pravidelného odběru vzorků  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Diplomová práce je koncipována s ohledem na relevantní zhodnocení kvality 

podzemní vody (obsah nepolárních extrahovatelných látek) v Průmyslové zóně Triangle. 

Zaměřil jsem se rovněž na vliv starých ekologických zátěží na základě koncentrací 

nepolárních extrahovatelných látek, postup sanace a následný možný vliv na znečištění 

toku řeky Chomutovky, která přiléhá k Průmyslové zóně Triangle.  

5.1 Vymezení a charakteristika odběrových míst 

V Průmyslové zóně Triangle jsem hodnotil, jaký může mít vliv sanačních prací na 

přilehlý tok řeky Chomutovky. V následujících kapitolách chci nejprve stručně 

charakterizovat studované území Průmyslové zóny Triangle a řeku Chomutovku. 

Studovaná lokalita přiléhá k silnici první třídy I/7 Praha-Chomutov-Hora Sv. Šebestiána 

Reitzenhain (SRN) (bude realizována jako rychlostní komunikace R7) a v těsné blízkosti 

(cca 1 km) je silnice první třídy I/27 Most-Žatec-Plzeň. Na následujícím Obrázku č. 8 je na 

mapě vyznačeno rozmístění jednotlivých monitorovacích vrtů (označených jako IS1 až 

IS30) včetně čtyř vojenských bunkrů, ve kterých byly skladovány nebezpečné látky.  

 
Obrázek 8: Mapa areálu Průmyslové zóny Triangle, stav v roce 2008 [21]   

Vysvětlivky k obrázku: BLPH 1,2 Vojenský bunkr 1,2; BLPH 3,4 Vojenský bunkr 3,4 
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Jednotlivá odběrová místa na řece Chomutovce v obcích Nezabylice, Postoloprty 

jsou vyznačena v mapě na následujícím Obrázku č. 9. 

 
Obrázek 9: Mapa odběrných míst na řece Chomutovce v obcích Nezabylice, Postoloprty [21]   

Zmapoval jsem území od města Chomutov až po Bitozeves, abych se ujistil, že není 

sledované území ovlivňováno i jinými plošnými zdroji znečištění. Jedná se o území 

o celkové délce cca 10 km. Na studovaném území se nacházejí pouze menší obce. Celé 

území je zemědělská oblast, takže blízko břehů řeky Chomutovky se nacházejí pole 

a zemědělské statky. Jediný zdroj znečištění může znamenat firma ACTHERM CZ, a.s., 

která se zabývá rozvodem elektrické energie, rozvodem plynu, provoz vodního hospodářství, 

teplárenskou činností a v neposlední řadě zpracováním kapalných odpadů (Obrázek č. 10). 

Společnost provozuje neutralizační stanici pro zpracování různých druhů kapalných odpadů 

a odpadních vod. Neutralizační stanici nově zprovoznili v roce 2007. Zpracování kalů se zde 

děje pomocí metody biodegradace tzn. úpravu nebezpečných odpadů znečištěných ropnými 

látkami formou aplikace určitých bakteriálních kmenů na biodegradační ploše. Na území 

firmy ACTHERM CZ, a.s. se nachází i vlastní ČOV. 
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Obrázek 10: Letecký snímek areálu ACTHERM CZ, a.s. [21]   

5.2 Metodika analýzy a hodnocení jakosti vod 

Vzorky podzemní vody byly odebírány firmou Ekosystem, s.r.o. v dynamickém stavu 

po krátkodobém odčerpání. Analýzy NEL provedla akreditovaná laboratoř Monitoring, s.r.o., 

Praha. Stanovován byl obsah NEL metodou infračervené spektrofotometrie (FT-IR). 

Pravidelně 1× měsíčně byla monitorována kvalita podzemní vody čerpané ze 

sanačních vrtů. Pravidelně 1× měsíčně byl monitorován také výstup ze sanačních stanic. 

Následná analýza vzorků byla prováděna v akreditované laboratoři Monitoring, s.r.o., 

Praha. Pro hodnocení obsahu nepolárních extrahovatelných látek v Průmyslové zóně 

Triangle byly použity průměrné hodnoty za sledované období z celkem třiceti vrtů, 

které jsou napříč sledovaným územím. 

Odběr, úpravu a analýzu vzorků na řece Chomutovce pravidelně zabezpečovalo 

Povodí Ohře, s.p. Vodohospodářské laboratoře Povodí Ohře, s.p. jsou zkušební laboratoří 

č. 1 459 akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o.p.s. Laboratoř splňuje kriteria 

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, má povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě. 

Naměřená data nepolárních extrahovatelných látek z Průmyslové zóny Triangle 

jsem získal od firmy DEKONTA, a.s., kde frekvence odběrů probíhaly v pravidelných 
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měsíčních intervalech na jeden vrt. Celkem jsem získal hodnoty NEL ze třiceti odběrných 

míst. Naměřené hodnoty NEL z řeky Chomutovky mi byly poskytnuty Povodím Ohře, s.p., 

kde odběry probíhaly v pravidelných měsíčních intervalech na dvou odběrových místech 

Nezabylice a Postoloprty.  

Vzhledem k tomu, že ve výsledcích, které jsem získal od firmy DEKONTA, a.s. 

byly stanoveny NEL, nikoliv parametr C10-C40, jehož imisní limit je sledován dle platného 

nařízení vlády č. 229/2007 Sb., používám proto pro posouzení znečištění imisní limit dle 

NV 61/2003 Sb. K vyhodnocení jsem používal Microsoft Office Excel 2007. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V rámci řešení diplomové práce jsem hodnotil obsah nepolárních extrahovatelných 

látek (NEL) z podzemní vody v různých profilech v areálu Průmyslové zóny Triangle a na 

vybraných odběrových profilech na řece Chomutovce. V Průmyslové zóně Triangle to byly 

jednotlivé kontrolní vrty a místa, kde byly původní stavby a inženýrské sítě. Na řece 

Chomutovce se jednalo o úsek Nezabylice, který byl vybrán jako profil s předpokládaným 

nejmenším zatížením nepolárními extrahovatelnými látkami, až po odběrné místo Postoloprty. 

Analyzované vzorky byly v Průmyslové zóně Triangle hodnoceny za období 2007-2008 a na 

řece Chomutovce v období 2004-2009. 

Hodnoty obsahu nepolárních extrahovatelných látek na řece Chomutovce  v lokalitě 

Nezabylice jsem získal z dostupné databáze Povodí Ohře, s.p. jen pro rok 2007. Je to z toho 

důvodu, protože od roku 2007 platí nové NV 229/2007 Sb., které nahrazuje původní 

NV 61/2003 Sb. Předmětem novely je, že hydrochemický parametr se již neuvádí a byl 

nahrazen uhlovodíky C10-C40, proto nelze hodnotit parametr NEL pro rok 2008. Základní 

statistika pro obsah NEL ve vzorcích povrchové vody v odběrovém místě Chomutovka-

Nezabylice v roce 2007 je uvedena v Tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Základní statistika obsahu NEL za rok 2007 na odběrovém místě Chomutovka-Nezabylice 

NEL  
(µg/l) 

Aritmetický průměr 0,31 

Medián 0,14 

Směrodatná odchylka 0,49 

Maximum 1,90 

Minimum 0,05 
Vysvětlivky: červeně jsou zvýrazněny hodnoty překračující imisní limit NV č. 61/2003 Sb. 

Průměrná roční hodnota obsahu NEL v roce 2007 byla 0,31 µg/l. Na Obrázku č. 11 je 

graficky znázorněn vývoj obsahu NEL během jednotlivých měsíců. Od začátku roku 2007 

zde docházelo k prudkému nárůstu obsahu NEL v povrchové vodě, který kulminoval 

v měsíci únoru, kdy byla také zjištěna maximální hodnota NEL (1,9 µg/l) za hodnocený rok 

2007. V následujícím měsíci březnu však dochází opět k rychlému poklesu obsahu 

nepolárních extrahovatelných látek a to až na minimální celoroční hodnotu (0,05 µg/l). Dle 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je nejvyšší přípustný imisní limit pro nepolární extrahovatelné 
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látky v povrchových vodách 0,1 µg/l. Tato hodnota byla překročena ve sledované lokalitě 

Chomutovka-Nezabylice v roce 2007, kromě období březen až červen a měsíce říjen 

dvojnásobně až trojnásobně, přičemž v měsíci únoru to bylo téměř dvěstěkrát.  

  

Obrázek 11: Vývoj měsíčních hodnot obsahu NEL v lokalitě Chomutovka-Nezabylice v roce 2007 

Zvýšený obsah nepolárních extrahovatelných látek na profilu řeky Chomutovky 

na sledovaném odběrovém místě Nezabylice může být pravděpodobně způsoben 

provozem zemědělské techniky, vzhledem k tomu, že se blízko nebo dokonce přímo na 

krajích břehu řeky Chomutovky v okolí obce Nezabylice nacházejí zemědělská pole. 

Často se totiž stává, že vlivem špatného technického stavu zemědělské techniky uniká 

olej a také palivo do půdy a následně se pak splachy může dostávat do povrchové vody. 

V únoru a také v srpnu byla zvýšená frekvence práce na těchto polích. 

Hodnoty obsahu nepolárních extrahovatelných látek na řece Chomutovce v lokalitě 

Postoloprty (Obrázek č. 12) jsem získal z dostupné z databáze Povodí Ohře, s.p. za období 

2004-2007. Základní statistika pro obsah NEL v uvedeném období ve vzorcích povrchové 

vody v odběrovém místě Chomutovka-Postoloprty je uvedena v Tabulce č. 4.  
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Tabulka 4: Základní statistika obsahu NEL v období 2004-2007 na odběrovém místě Chomutovka-Postoloprty 

NEL 
(µg/l) 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Aritmetický průměr 0,08 0,14 0,09 0,12 
Medián 0,07 0,13 0,03 0,10 
Směrodatná odchylka 0,04 0,13 0,15 0,10 
Maximum 0,16 0,42 0,54 0,38 

Minimum 0,05 0,00 0,00 0,00 
Vysvětlivky: červeně jsou zvýrazněny hodnoty překračující imisní limit NV č. 61/2003 Sb. 

Nejvyšší průměrná roční hodnota obsahu nepolárně extrahovatelných látek, za 

sledované čtyřleté období 2004-2007, byla zjištěna v roce 2005 (0,14 µg/l), která však 

významně nepřesáhla imisní limit dle nařízení vlády č.61/2003 Sb., který je 0,1 µg/l. Na 

Obrázku č. 12 je graficky znázorněn vývoj obsahu NEL ve sledovaném období během 

jednotlivých měsíců. 

 

Obrázek 12: Nepolární extrahovatelné látky v lokalitě Postoloprty v období 2004-2007 

Od počátku roku 2004 lze sledovat výrazně podlimitní hodnoty. Nejnižší obsah 

nepolárních látek byly v tomto roce naměřeny v měsících leden, březen, duben, červenec 

srpen, kdy naměřená hodnota činila 0,05 µg/l. Výjimkou je pak květen (0,14 µg/l) a září 

(0,16 µg/l), kdy došlo k mírnému zvýšení imisního limitu dle nařízení vlády 61/2003 Sb. 

Nejvyšší koncentrace byla naměřena v září 0,16 µg/l. Průměrná roční hodnota za celý rok 

2004 pak činila 0,08 µg/l. Dle NV č. 61/2003 Sb. je nejvyšší přípustné množství 
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nepolárních extrahovatelných látek v povrchových vodách 0,1 µg/l. Tato hodnota však 

nebyla v roce 2004 ve sledované lokalitě Chomutovka-Postoloprty překročena. 

V roce 2005 je patrná mírně rostoucí tendence obsahu NEL, i když v některých 

měsících tohoto roku byly nulové. Nejnižší koncentrace NEL byly v tomto roce naměřeny 

v měsících červenec, září a prosinec, kdy byla zjištěna téměř nulová koncentrace nepolárních 

extrahovatelných látek. Jinak z větší části roku byly koncentrace překročeny. Nejvyšší 

koncentrace byla naměřena v září 0,42 µg/l. Průměr v tomto roce činil 0,14 µg/l což je limitní 

stav. Dle NV č. 61/2003 Sb. je nejvyšší přípustné množství nepolárních extrahovatelných látek 

v povrchových vodách 0,1 µg/l. Tato hodnota byla za rok 2005 ve sledované lokalitě 

Chomutovka-Postoloprty překročena v měsících, březen (0,15 µg/l), květen (0,17 µg/l), červen 

(0,42 µg/l), srpen (0,35 µg/l), říjen (0,19 µg/l) a listopad (0,20 µg/l). V tomto roce lze sledovat 

velkou rozkolísanost naměřených hodnot koncentrací. Tato rozkolísanost pravděpodobně bude 

souviset s postupujícími sanačními pracemi v Průmyslové zóně Triangle. 

Velmi nízké naměřené koncentrace nepolárních extrahovatelných látek lze sledovat 

v roce 2006. Po většinu roku byly koncentrace téměř nulové, tedy pod mez detekce použité 

metody analýzy, nebo vysoce podlimitní. Výjimkou jsou měsíce březen (0,25 µg/l) 

a listopad (0,54 µg/l). Nejvyšší hodnota tedy byla v listopadu (0,54 µg/l). Průměrná roční 

hodnota byla v roce 2006 0,09 µg/l. Dle NV č. 61/2003 Sb. je nejvyšší přípustné množství 

nepolárních extrahovatelných látek v povrchových vodách 0,1 µg/l. Tato hodnota byla za 

rok 2006 ve sledované lokalitě Chomutovka-Postoloprty překročena v měsících březen 

(0,25 µg/l) a listopad (0,54 µg/l). Mírné odchylky v březnu a listopadu přisuzuji 

zemědělské činnosti a z části také postupujícím sanačním pracím, které probíhaly 

v Průmyslové zóně Triangle. 

V roce 2007 lze sledovat mírně rostoucí trend koncentrací nepolárních látek. 

Nejnižší koncentrace NEL byly v tomto roce naměřeny v měsíci únor, kdy se hodnoty 

pohybovaly pod mezí detekce použité metody. Jinak z větší části roku byly koncentrace 

limitní nebo lehce nadlimitní, dle NV č.61/2003 Sb. Nejvyšší koncentrace NEL byla 

naměřena v měsíci lednu (0,38 µg/l). Průměrná roční hodnota byla v tomto roce 0,12 µg/l 

a nebyl tedy překročen imisní limit dle NV č. 61/2003 Sb. Tato hodnota byla za rok 2007 

ve sledované lokalitě Chomutovka-Postoloprty překročena v měsících leden (0,38 µg/l), 

duben (0,16 µg/l) a v srpenu (0,29 µg/l). Zvýšený obsah nepolárních extrahovatelných 



Milan Hlavatý: Hodnocení kvality vody v podmínkách průmyslové zóny Triangl 

2010  36 

látek mohl být, vzhledem k umístění odběrového místa, způsoben začínajícími prácemi na 

stavbě vysokorychlostní komunikace přiléhající k areálu Průmyslové zóny Triangle. 

Při srovnání průměrných ročních hodnot za jednotlivé roky (Obrázek č. 13) lze 

sledovat mírné kolísání obsahu nepolárních extrahovatelných látek v hodnoceném území. Dle 

NV č. 61/2003 Sb. je nejvyšší přípustné množství nepolárních extrahovatelných látek 

v povrchových vodách 0,1 µg/l. Tato hodnota však nebyla při hodnocení průměrných ročních 

hodnot za celé období 2004-2007 významně překročena. Dle mého názoru může za mírně 

zvýšené koncentrace nepolárních extrahovatelných látek z části zemědělská činnost, sanační 

práce v ně Průmyslové zóny Triangle a v roce 2007 potom počátky stavby a práce na 

vysokorychlostní komunikaci, která se nalézá mezi Průmyslovou zónou Triangle a řekou 

Chomutovkou. 

 
Obrázek 13: Nepolární extrahovatelné látky v lokalitě Postoloprty srovnání 2004-2007 

Průmyslová zóna Triangle 

Naměřená data z Průmyslové zóny Triangle bych rozdělil na několik období. Na 

pravidelné měření kvality podzemní vody v jednotlivých třiceti vrtech IS1-IS30, kde jsou data 

hodnocena pro období 2007-2008 a potom na dynamické vrty, které probíhaly v jednotlivých 

ohniscích znečištění, jako například byly přistávací dráha, sklad PHM, laboratoř. 

V roce 2007 (Obrázek č. 14) lze ze získaných dat sledovat překročení sanačního 

limitu na více než polovině vrtů. Nejnižší obsah NEL v průběhu roku 2007 byl naměřen na 
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všech hodnocených vrtech s průměrnou roční hodnotou 0,3 µg/l. Nejvyšší průměrná roční 

koncentrace byla naměřena na vrtu IS16 (933,7 µg/l) a maximální zjištěná hodnota byla 

v měsíci říjnu (4 760 µg/l). Tento vrt se nachází poblíž vojenských bunkrů BLPH 3 a 4. 

které měly ještě za provozu letiště sloužit k uskladnění leteckých pohonných hmot. 

 
Obrázek 14: Průměrné roční hodnoty obsahu NEL v podzemní vodě z vrtů IS1-IS30 pro rok 2007 

V podzemní vodě byl sanační limit, dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem 

č.j. 4/OV/6541/01/Ra v celém areálu Průmyslové zóny Triangle, stanoven na maximální 

hodnotu 4 µg/l. Tato hodnota byla za celý rok průměrně překročena u více než poloviny 

sledovaných vrtů. Podsanační limity vykazovaly pouze vrty IS12 a IS18-IS30. Zde byla 

maximální naměřená hodnota NEL 0,37 µg/l. Na Obrázku č. 14 lze sledovat rostoucí 

tendenci obsahu nepolárních extrahovatelných látek. Za rozkolísanost může dle mého 

názoru především nestálost horninového prostředí a postupující práce s odčerpáváním 

a přečišťováním podzemní vody. Základní statistika pro obsah NEL v uvedeném období ve 

vzorcích podzemní vody ve vrtech IS1-IS30 je uvedena v Tabulce č. 5. 
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Tabulka 5: Základní statistika pro obsah NEL v roce 2007 ve vzorcích podzemní vody ve vrtech IS1-IS30 
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V roce 2008 (Obrázek č. 15) se vývoj obsahu nepolárních extrahovatelných látek 

v podzemní vodě ustaluje. Nejnižší koncentrace v průběhu roku (do max. 0,14 µg/l) byly 

naměřeny na všech vrtech a to v průběhu celého roku. Nejvyšší obsah NEL v podzemní 

vodě byl zjištěn ve vrtu IS13, kde průměrná naměřená hodnota koncentrací nepolárních 

extrahovatelných látek činila 405,09 µg/l a maximální naměřená hodnota v měsíci březnu 

4 761 µg/l. 

 
Obrázek 15: Průměrné roční hodnoty obsahu NEL v podzemní vodě z vrtů IS1-IS30 pro rok 2008 

U podzemní vody byl sanační limit, dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem 

č.j. 4/OV/6541/01/Ra, v celém areálu Průmyslové zóny Triangle stanoven na maximální 

hodnotu 4 µg/l. Tato hodnota byla za celý rok průměrně překročena u více než poloviny 

sledovaných vrtů avšak od května roku 2008 má klesající tendenci. Podsanační limity 

vykazovaly pouze vrty IS1-IS4, IS14 a IS18-IS30. Zde byla maximální naměřená hodnota 

1,05 µg/l. Základní statistika pro obsah NEL v uvedeném období ve vzorcích podzemní 

vody ve vrtech IS1-IS30 je uvedena v Tabulce č. 6. 



Milan Hlavatý: Hodnocení kvality vody v podmínkách průmyslové zóny Triangl 

2010  40 

 
Tabulka 6: Základní statistika pro obsah NEL v roce 2008 ve vzorcích podzemní vody ve vrtech IS1-IS30 
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Průzkumné vrty u bariéry IS-1 až IS 20 vykazují markantní pokles koncentrací NEL, 

kdy výskyt těchto látek v podzemní vodě vrcholil. Ke konci sledovaného období roku 2008 

vykazoval pouze jeden vrt hodnotu NEL nad sanačním limitem. Jednalo se o vrt IS-11, na 

kterém byla naměřena koncentrace NEL 9,97 µg/l. Ostatní vrty vykazovaly výrazně 

podlimitní hodnoty NEL. Za celé období bylo patrné postupné zlepšování stavu znečištění 

NEL na jednotlivých vrtech. Na všech vrtech lze sledovat klesající trend znečištění.  

Dynamické odběry v ohniscích znečištění 

Ke konci roku 2003, kdy byla započata sanace Průmyslové zóny Triangle, 

vykazovaly analýzy vzorků ve vrtech v ohniscích znečištění mnohonásobné překročení 

limitu nepolárních extrahovatelných látek. Základní statistika pro obsah NEL v roce 2003 

v rámci dynamických odběrů v ohniscích znečištění je uvedena v Tabulce č. 7.  

Tabulka 7: Základní statistika pro obsah NEL v roce 2003 v rámci dynamických odběrů 

Nepolární extrahovatelné látky (µg/l) 

Vzorek Průměr Median SMODCH MIN MAX 

HJ-200 17,96 3,30 27,26 0,25 65,00 
HJ-208 157,89 0,54 272,57 0,48 630,00 

HJ-209 1,34 0,29 1,95 0,08 4,71 

HJ-210 13,11 12,44 11,20 0,55 27,00 
HJ-211 5,79 2,54 7,32 0,07 18,00 
HJ-215 977,90 104,00 1 572,14 3,60 3 700,00 

HJ-228 1,44 0,10 2,35 0,04 5,50 
Vysvětlivky: červeně jsou zvýrazněny hodnoty překračující sanační limit, dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad 
Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra 

U podzemní vody byl v celém areálu Průmyslové zóny Triangle sanační limit, dle 

rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra, stanoven na maximální hodnotu 

4 µg/l. Tyto koncentrace překročilo v roce 2003 sedm odběrů (vzorků) a to vzorky HJ-200 

u kterého činila průměrná koncentrace NEL 17,96 µg/l a maximální naměřená hodnota NEL 

65 µg/l, vzorek HJ-208 s průměrnou koncentrací 157,89 µg/l a maximální naměřenou 

hodnotou 630 µg/l, vzorek HJ-209 s průměrnou koncentrací 1,34 µg/l a maximální hodnotou 

4,71 µg/l, vzorek HJ-210 s průměrnou koncentrací 13,11 µg/l a maximálně naměřenou 

hodnotou 27 µg/l, vzorek HJ-211 s průměrnou koncentrací 5,79 µg/l a maximální naměřenou 

hodnotou 18 µg/l, vzorek HJ-215 s průměrnou koncentrací 977,9 µg/l a maximálně 

naměřenou hodnotou 3700 µg/l a vzorek HJ-228 s průměrnou koncentrací 1,44 µg/l 

a maximálně naměřenou hodnotou 5,5 µg/l. U ostatních čerpaných vrtů byly hodnoty 
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kontaminace NEL výrazně pod sanačním limitem. U části kontaminovaných vrtů se projevila 

velká rozkolísanost hodnot, tzn. prudký pokles hodnot po zahájení sanace a potom vysoký 

nárůst (Obrázek č. 16). 

 
Obrázek 16: Průměrné roční hodnoty obsahu NEL v roce 2003 u dynamických vzorků z ohnisek znečištění   

V období roku 2004 byly hodnoty nepolárních extrahovatelných látek na všech 

dynamických odběrech výrazně podlimitní s výjimkou čtyřech odběrů. Základní statistika 

pro obsah NEL v roce 2004 v rámci dynamických odběrů v ohniscích znečištění je uvedena 

v Tabulce č. 8.  

Tabulka 8: Základní statistika pro obsah NEL v roce 2004 v rámci dynamických odběrů 

Nepolární extrahovatelné látky (µg/l) 

Vzorek Průměr Median SMODCH MIN MAX 

HJ-200 1,34 0,11 3,21 0,05 10,40 
HJ-210 134,89 0,40 373,08 0,01 1 190,00 
HJ-215 11,71 7,12 10,27 2,06 34,40 

HJ-228 0,76 0,05 2,02 0,01 6,48 
Vysvětlivky: červeně jsou zvýrazněny hodnoty překračující sanační limit, dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad 
Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra 

Překročené hodnoty dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra 

(maximální hodnota 4 µg/l) byly zaznamenány u vzorku HJ-200, kdy průměr nepolárních 

extrahovatelných látek činil 1,34 µg/l a maximální hodnota 10,4 µg/l. Vzorek HJ-210 

s průměrnou koncentrací 134,89 µg/l a maximální hodnotou 1 190 µg/l, vzorek HJ-215 

s průměrnou koncentrací 11,71 µg/l a maximální hodnotou 34,40 µg/l a vzorek HJ-228 



Milan Hlavatý: Hodnocení kvality vody v podmínkách průmyslové zóny Triangl 

2010  43 

s průměrnou koncentrací 0,76 µg/l a maximální hodnotou 6,48 µg/l. U ostatních čerpaných 

vrtů byly hodnoty kontaminace nepolárních extrahovatelných látek výrazně pod sanačním 

limitem. Na následujícím Obrázku č. 17 jsou graficky znázorněny průměrné roční hodnoty 

obsahu NEL u dynamických vzorků z ohnisek znečištění v roce 2004. Ve srovnání 

s koncem roku 2003 se koncentrace mírně snížily. Překročený sanační limit se stále 

objevuje u stejných dynamických odběrů. 

 
Obrázek 17: Průměrné roční hodnoty obsahu NEL v roce 2004 u dynamických vzorků z ohnisek znečištění 

V období roku 2005 byly hodnoty nepolárních extrahovatelných látek značně 

rozkolísané až ke konci roku je vidět klesající tendence (Obrázek č. 18). U podzemní vody 

byl v celém areálu Průmyslové zóny Triangle sanační limit, dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí 

nad Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra, stanoven na maximální hodnotu 4 µg l-1. Tento limit byl 

v roce 2005 překročen a to celkem u šesti vzorků. Vzorek HJ-200 s průměrnou koncentrací 

1,81 µg/l a maximální hodnotou 6,8 µg/l, vzorek HJ-201 s průměrnou koncentrací 

51,78 µg/l a maximální hodnotou 300,9 µg/l, vzorek HJ-210 s průměrnou koncentrací 

11,37 µg/l a maximální hodnotou 30,46 µg/l, vzorek HJ-211 s průměrnou koncentrací 

4,25 µg/l a maximální hodnotou 10,44 µg/l, vzorek HJ-215 s průměrnou koncentrací 

38,50 µg/l a maximální hodnotou 135,35 µg/l a vzorek HJ-228 s průměrnou koncentrací 

3,37 µg/l a maximální hodnotou 8,34 µg/l.  



Milan Hlavatý: Hodnocení kvality vody v podmínkách průmyslové zóny Triangl 

2010  44 

 
Obrázek 18: Průměrné roční hodnoty obsahu NEL v roce 2005 u dynamických vzorků z ohnisek znečištění 

Základní statistika pro obsah NEL v roce 2005 v rámci dynamických odběrů 

v ohniscích znečištění je uvedena v Tabulce č. 9. Ve srovnání s předešlým rokem 2004 mírně 

vzrostly koncentrace u více vzorků. Může to mít za následek nestálost horninového prostředí. 

Tabulka 9: Základní statistika pro obsah NEL v roce 2005 v rámci dynamických odběrů 

Nepolární extrahovatelné látky (µg/l) 

Vzorek Průměr Median SMODCH MIN MAX 

HJ-200 1,81 0,21 2,88 0,01 6,80 

HJ-201 51,78 1,33 111,43 0,05 300,90 
HJ-210 11,37 10,22 9,59 0,01 30,46 

HJ-211 4,25 2,06 4,12 0,44 10,44 
HJ-215 38,50 19,32 42,30 2,35 135,35 

HJ-228 3,37 0,80 3,73 0,03 8,34 
Vysvětlivky: červeně jsou zvýrazněny hodnoty překračující sanační limit, dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad 
Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra 

V období roku 2006 byly hodnoty nepolárních extrahovatelných látek rovněž 

značně rozkolísané. U podzemní vody byl v celém areálu Průmyslové zóny Triangle 

sanační limit, dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra, stanoven 

na maximální hodnotu 4 µg/l. Tyto hodnoty byly překročeny v tomto roce u třech 

odběrů. Ostatní odběry vykazovaly značně podsanační limity. Základní statistika pro 

obsah NEL v roce 2006 v rámci dynamických odběrů v ohniscích znečištění je uvedena 

v Tabulce č. 10.  
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Tabulka 10: Základní statistika pro obsah NEL v roce 2006 v rámci dynamických odběrů 

Nepolární extrahovatelné látky (µg/l) 

Vzorek Průměr Median SMODCH MIN MAX 

HJ-201 13,49 8,46 16,02 0,14 44,26 
HJ-215 19,73 12,56 16,81 5,08 59,33 

HJ-219 7,04 8,00 3,23 2,70 10,43 
Vysvětlivky: červeně jsou zvýrazněny hodnoty překračující sanační limit, dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad 
Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra 

Překročené sanační limity byly u vzorků HJ-201 s průměrnou koncentrací 

13,49 µg/l a maximální naměřenou hodnotou 44,26 µg/l, vzorek HJ-215 s průměrnou 

koncentrací 19,73 µg/l a maximální hodnotou 59,22 µg/l a u vzorku HJ-219 s průměrnou 

koncentrací 7,04 µg/l a maximální hodnotou 10,43 µg/l. Průměrné roční hodnoty obsahu 

NEL v roce 2006 u dynamických vzorků z ohnisek znečištění jsou graficky znázorněny na 

Obrázku č. 19. 

 
Obrázek 19: Průměrné roční hodnoty obsahu NEL v roce 2006 u dynamických vzorků z ohnisek znečištění 

K porovnání s předchozím rokem se snížil počet vzorků, u kterých byl překročen 

sanační limit. Naopak zvýšený nárůst koncentrace zaznamenal vzorek HJ-219 což může 

mít za následek pokračující činnosti odčerpávání a odvozu zeminy. 

V období roku 2007 byly hodnoty nepolárních extrahovatelných látek značně 

rozkolísané. Sice vzrostl počet vzorků, u kterých byl překročen sanační limit, ale 

plošně se snížila průměrná koncentrace NEL z předchozích let. Základní statistika pro 
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obsah NEL v roce 2007 v rámci dynamických odběrů v ohniscích znečištění je uvedena 

v Tabulce č. 11. 

Tabulka 11: Základní statistika pro obsah NEL v roce 2007 v rámci dynamických odběrů 

Nepolární extrahovatelné látky (µg/l) 

Vzorek Průměr Median SMODCH MIN MAX 

HJ-201 295,32 14,03 493,47 3,22 1 150,00 

HJ-202 5,70 1,70 6,16 0,99 14,40 
HJ-233 2,99 2,99 2,19 0,80 5,19 

HJ-376 1,57 0,90 1,44 0,44 4,03 

HJ-455 668,50 3,04 941,51 2,46 2 000,00 

HJ-456 18,96 18,96 16,87 2,09 35,82 
Vysvětlivky: červeně jsou zvýrazněny hodnoty překračující sanační limit, dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad 
Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra 

U podzemní vody byl v celém areálu Průmyslové zóny Triangle sanační limit, 

dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra, stanoven na maximální 

hodnotu 4 µg/l. Tento sanační limit byl překročen v tomto roce celkem u šesti 

odběrových míst. Vzorek HJ-201 s průměrnou koncentrací 295,32 µg/l a maximální 

naměřenou hodnotou 1 150 µg/l (v tomto roce byly ale pouze čtyři dynamické odběry), 

vzorek HJ-202 s průměrnou koncentrací 5,7 µg/l a maximální hodnotou 14,4 µg/l, 

vzorek HJ-233 s průměrnou koncentrací 2,99 µg/l a maximální hodnotou 5,19 µg/l, 

vzorek HJ-376 s průměrnou koncentrací 1,57 µg/l a maximální hodnotou 4,03 µg/l, 

vzorek HJ-455 s průměrnou koncentrací 668,5 µg/l a maximální hodnotou 2 000 µg/l 

avšak tento vzorek z vrtu může být zavádějící, protože v tomto roce byly provedeny 

pouze tři dynamické odběry z nichž dva byly podlimitní a vzorek HJ-456 s průměrnou 

koncentrací 18,96 µg/l a maximální hodnotou 35,82 µg/l. Průměrné roční hodnoty 

obsahu NEL v roce 2007 u dynamických vzorků z ohnisek znečištění jsou graficky 

znázorněny na Obrázku č. 20. 
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Obrázek 20: Průměrné roční hodnoty obsahu NEL v roce 2007 u dynamických vzorků z ohnisek znečištění 

V období roku 2008 byly hodnoty nepolárních extrahovatelných látek rozkolísané. 

V průběhu roku 2008 byl obsah NEL nad sanačním limitem dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí 

nad Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra, avšak ke konci období roku se koncentrace značně 

ustálily (Obrázek 21).  

 

Obrázek 21: Průměrné roční hodnoty obsahu NEL v roce 2008 u dynamických vzorků z ohnisek znečištění 

Průměrně roční hodnoty mohou být však zavádějící, protože většina vzorků byla 

pod sanačním limitem. Výjimkou je vždy jeden vzorek ze začátku roku, který je vysoce 
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nadlimitní, a proto významně zkreslí výslednou průměrnou hodnotu koncentrace NEL. 

Základní statistika pro obsah NEL v roce 2008 v rámci dynamických odběrů 

v ohniscích znečištění je uvedena v Tabulce č. 12. 

Tabulka 12: Základní statistika pro obsah NEL v roce 2008 v rámci dynamických odběrů 

Nepolární extrahovatelné látky (µg/l) 

Vzorek Průměr Median SMODCH MIN MAX 

HJ-201 69,37 69,37 0,00 69,37 69,37 
HJ-202 4,85 4,85 3,16 1,69 8,00 

HJ-216 8,37 8,37 1,06 7,31 9,43 
HJ-453 4,06 2,96 3,03 1,45 8,87 

HJ-455 26,50 5,30 38,68 1,95 93,44 
Vysvětlivky: červeně jsou zvýrazněny hodnoty překračující sanační limit, dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad 
Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra 

Ze zjištěných dat lze konstatovat, že nadlimitní hodnotu sanačního limitu dle 

rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra, byl prokázán jen u jednoho 

vzorku. V tomto roce překročilo sanační limit pět vzorků. Vzorek HJ-201 s průměrnou 

koncentrací 69,37 µg/l a maximální naměřenou hodnotou 69,37 µg/l (v tomto roce byl 

pouze jeden dynamický odběr), vzorek HJ-202 s průměrnou koncentrací 4,85 µg/l 

a maximální hodnotou 8 µg/l, vzorek HJ-216 s průměrnou koncentrací 8,37 µg/l 

a maximální hodnotou 9,43 µg/l, vzorek HJ-453 s průměrnou koncentrací 4,06 µg/l 

a maximální hodnotou 8,87 µg/l, vzorek HJ-455 s průměrnou koncentrací 26,50 µg/l 

a maximální hodnotou 93,44 µg/l. Sanační limit byl překročen pouze na konci roku a to 

v případě vzorku HJ-201 (69,37 µg/l).  

Z analyzovaných dat za celé hodnocené období tj. 2003-2008 (viz Tabulka č. 13) 

lze závěrem konstatovat, že došlo k postupnému snížení obsahu nepolárních 

extrahovatelných látek v největších ohniscích znečištění, které se nacházely v Průmyslové 

zóně Triangle. Výjimkou je pouze jeden dynamický odběr, kdy došlo k dosažení 

podsanačního limitu (4 µg/l) podzemní vody látkami NEL. Nad limitní koncentrace NEL 

se v současnosti nacházejí střídavě již jen na jednotlivých vrtech hydraulické bariéry 

a v prostoru těsně před hydraulickou bariérou. Rozkolísanost zjištěných hodnot je možné 

vysvětlit nestálostí v horninovém prostředí.  
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Tabulka 13: Meziroční průměr hodnot obsahu NEL (µg/l) v období 2003-2008 u dynamických vzorků 
z ohnisek znečištění 

  Rok 

Vzorek 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
HJ-200 17,96 1,34 1,81 *  *  *  

HJ-201 *  *  51,78 13,49 295,32 69,37 
HJ-202 *  *  *  *  5,70 4,85 

HJ-208 157,89 *  *  *  *  *  

HJ-209 1,34 *  *  *  *  *  

HJ-210 13,11 134,89 11,37 *  *  *  

HJ-211 5,79 *  4,25 *  *  *  

HJ-215 977,90 11,71 38,50 19,73 *  *  

HJ-216 *  *  *  *  *  8,37 
HJ-219 *  *  *  *  *  *  

HJ-228 1,44 0,76 3,37 7,04 *  *  

HJ-233 *  *  *  *  2,99 *  

HJ-376 *  *  *  *  1,57 *  
HJ-453 *  *  *  *  *  4,06 

HJ-455 *  *  *  *  668,50 26,50 

HJ-456 *  *  *  *  18,96 *  
Vysvětlivky: červeně jsou zvýrazněny hodnoty překračující sanační limit, dle rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad 
Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra; * - nestanoveno 

Zhodnocení sanačních prací 

Sanační práce v Průmyslové zóně Triangle provedené firmou DEKONTA, a.s. 

splnily svůj cíl. Vojenské letiště bylo do posledního zlikvidováno. Budovy byly 

demontovány, kontaminovaná zemina v ohniscích znečištění byla přečištěna a část byla 

odvezena. Podzemní voda, která se vyskytuje v průmyslové zóně již vykazuje podsanační 

limit daný pro nepolární extrahovatelné látky (4 µg/l), který byl stanoven dle rozhodnutí 

ČIŽP OI Ústí nad Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra. Výjimkou je ohnisko, u kterého se ještě 

vyskytl nadlimitní stav. Tento stav však není znepokojující, protože v areálu je nadále 

v provozu a to až do roku 2014 hydraulická bariéra, která by měla znečištění zcela 

eliminovat. V průmyslové zóně Triangle bude rovněž nadále fungovat roční monitoring 

stavu podzemní vody.  

Díky hydraulické bariéře bylo také minimalizováno během sanačních prací znečištění 

přilehlé řeky Chomutovky. Pro zabezpečení kvality vody bude sloužit v následujících letech na 

řece Chomutovce rekonstruovaná ČOV Nehasice, která bude sloužit na odbourávání ropných 

látek a také sloužit k přečištění splaškových vod z Průmyslové zóny Triangle. 
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7 ZÁVĚR 

Závěrem diplomové práce je třeba shrnout a zhodnotit splnění cílů, které byly 

v úvodu deklarovány. V Průmyslové zóně Triangle byla na počátku zjištěna velká 

kontaminace nepolárními extrahovatelnými látkami, které jsou „nebezpečné“ pro člověka 

a místní ekosystém. Hlavním zdrojem kontaminace byl do té doby provoz vojenského letiště 

a s tím související únik ropných látek. 

V termínu od roku 2003 do roku 2008 proběhly v areálu Průmyslové zóny Triangle 

sanační práce dle schválené projektové dokumentace firmy DEKONTA, a.s.. Sanačním 

monitorování sledovaných nepolárních extrahovatelných látek u dynamických odběrů byl 

zjištěn kolísavý charakter. V roce 2003 byla nejvyšší průměrná hodnota u dynamických 

odběrů naměřena 977,90 µg/l, v roce 2004 byla nejvyšší průměrná koncentrace NEL 

naměřena 134,89 µg/l. V roce 2005 byla nejvyšší průměrná koncentrace již 51,78 µg/l, 

v roce 2006 19,73 µg/l, v roce 2007 668,50 µg/l a na konci období roku 2008 byla nejvyšší 

průměrná koncentrace 69,37 µg/l. Tyto odchylky zapříčiňoval plán sanace jednotlivých částí 

území a především nestálost horninového prostředí.  

V roce 2008 byly mnohonásobně překročené hodnoty nepolárních extrahovatelných 

látek zjištěny pouze u jednoho vrtu. Kritéria znečištění podzemní vody, dle rozhodnutí 

ČIŽP OI Ústí nad Labem č.j. 4/OV/6541/01/Ra, stanovuje hodnotu NEL pod 4 µg/l za 

přípustnou, která neovlivňuje životní prostředí. Průměrné hodnoty mohou být však zavádějící, 

protože vzorků a vrtů bylo hodně a dle lokality daného sanovaného území byly hodnoty 

několikanásobně překročeny. Celkem bylo přečerpáno k 31. 12. 2008 198 066 m3 vody. 

Vzniklé odpady byly separovány v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb v platném 

znění. 

Samostatný pevný monitoring podzemní vody v ně Průmyslové zóny Triangle byl 

v období 2007-2008 na jednotlivých třiceti vrtech procházejících napříč průmyslovou zónou. 

Jednotlivé vrty měly velikou rozkolísanost. Z počátku roku 2007 byly průměrné hodnoty 

značně nadlimitní. Největší průměrná koncentrace NEL byla naměřena na vrtu IS-16 

(933,77 µg/l) a v roce 2008 to byl vrt IS-13 (405,09 µg/l). Tyto nejvyšší koncentrace NEL 

byly naměřeny především poblíž vojenských bunkrů. Ke konci roku však jednotlivé vrty 
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vykazovaly již velmi podlimitní stavy. Pouze jeden vrt IS-11 vykazoval nadlimitní stav a to 

9,97 µg/l.  

Nepolární extrahovatelné látky, které se dostávají do ekosystému řeky Chomutovky 

převážně z antropogenních zdrojů, popř. atmosférickým spadem, protože po celé délce řeky 

v zájmovém území jsou blízko toku silnice a na 60 % břehů je zemědělská půda a na toku 

leží i firma ACTHERM, a.s., která se zaobírá zpracováním a biodegradací kalu zvláště pak 

ropných látek. V případě selhání jakéhokoliv faktoru to může mít fatální následek pro místní 

ekosystém.  

Imisní limitní hodnota pro povrchové vody byl hodnocen dle nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb. (0,1 µg/l). V analyzovaném odběrovém místě Nezabylice byl v roce 2007 

překročen tento imisní limit pro nepolární extrahovatelné látky. Průměrně bylo naměřeno 

0,31 µg/l. Tento stav hlavně způsobil v roce 2007 měsíc únor, kdy maximální hodnota 

činila 1,9 µg/l. Podle mého úsudku se na odchylce velkou měrou podepsal závod 

ACTHERM, a.s. na zpracování a biodegradaci kalu, který se nachází před odběrným 

místem. V odběrovém místě Postoloprty, které spadá pod Průmyslovou zónu Triangle, 

nebyl průměrně překročen limit a nejvyšší průměrná hodnota byla naměřena v roce 2005, 

(0,14 µg/l). Hodnoty však vykazovaly menší rozkolísanost a jmenovité odběry 

zaznamenávaly nadlimitní stavy, což může mít za následek postupující sanační práce v ně 

Průmyslové zóně Triangle. 

Ve sledovaném období bylo patrné postupné zlepšování stavu znečištění 

nepolárních extrahovatelných látek na jednotlivých částech území. Z analyzovaných dat 

lze sledovat klesající trend znečištění. Sanační práce splnily původní úkol, tj. snížili obsah 

nepolárních extrahovatelných látek na hodnotu pod 4 µg/l.  

Ve sledovaném profilu řeky Chomutovky v časovém období 2004-2008 jsou u všech 

naměřených hodnot výrazně podlimitní hodnoty nepolárních extrahovatelných látek dle 

NV č. 61/2003 Sb. Nejvyšší hodnota byla naměřena v roce 2007 na odběrovém místě 

Nezabylice (1,9 µg/l). Poté mají hodnoty výrazně klesající tendenci a dostávají se na 

podlimitní stav.  
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Opatření, která byla realizována pro zlepšení kvality vody v řece Chomutovce: 

• Do roku 2012 bude zrekonstruovaná čistírna odpadních vod Nehasice, kde 

k mechanickému čištění přibude i biologické čištění. Většina splaškové vody 

z Průmyslové zóny Triangle by měla jít přes zmiňovanou ČOV. 

• Provoz hydraulické bariéry v Průmyslové zóně Triangle, dočišťování podzemních 

vod. 

• Do roku 2014 bude v Průmyslové zóně Triangle udržován pravidelný monitoring 

související s dynamickým odběrem a analýzou vzorků. 

Mezi možná navrhovaná řešení ke zlepšení stavu vodního toku Chomutovka by 

mohlo být zlepšení funkčnosti čistíren odpadních vod konkrétně vylepšení biologického 

čištění. V Průmyslové zóně Triangle ještě minimálně pět let udržovat provoz hydraulické 

bariéry a dočišťovat podzemní vodu. 
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