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Anotace: 

V předložené práci je stručně uveden postup řešení staré ekologické zátěže 

v praxi a použité sanační technologie během procesu samotného. V první části je 

vysvětlen popis a majetkoprávní vztahy lokality. Následně je vysvětlen postup 

sanačně-rekultivačních prací, které na lokalitě proběhly, probíhají a budou 

probíhat. Popsány jsou sanační technologie použité jako vhodné řešení 

k odstranění staré ekologické zátěže. Stručně je také popsán pojem biodegradace 

a metoda použitá k dekontaminaci konkrétní plochy na dané lokalitě. Další část 

tvoří diskuze a zhodnocení pracovních postupů, které budou teprve v rámci 

sanačních prací provedeny. Závěr práce tvoří celkové shrnutí procesu odstranění 

staré ekologické zátěže. 
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Summary: 

In this work is briefly set out the procedure of solution old ecological 

damage in practice and used remedial technologies during the process itself. In 

the first part is explained the description and property rights relations of the area. 

Subsequently is explained procedure of remediation works at the site which were, 

are and will be in a progress. Described are the remedial technologies used as an 

appropriate solution for eliminating of old ecological damage. There is also briefly 

described the term of biodegradation and method chosen to decontaminate 

specific site on specific area. Another part consisting of the discussion and 

evaluation of work processes which will be in pursuance of rehabilitation work 

carried out. Closing part of the work consists of a summary of the eliminate 

process of old ecological damage. 
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Seznam použitých zkratek: 

C10 – C40 - řetězce obsahující deset až čtyřicet atomů uhlíku 

ČIŽP OI - Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát 

MF ČR - Ministerstvo financí České republiky 

MMO  - Magistrát města Ostravy 

NEL  - Nepolární extrahovatelné látky 

OOŽP  - Odbor ochrany životního prostředí 

SEKM  - Systém evidence kontaminovaných míst 

SEZ  - Stará ekologická zátěž 

SMO  - Statuární město Ostrava 

SP – 24 - Sanační plocha 24 

TK  - Těžké kovy 

ÚMOb  - Úřad městského obvodu 

ZCHR  - Základní chemický rozbor 
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1. ÚVOD A CÍL 

Stará ekologická zátěž neboli kontaminace lokality vzniklá na území České 

republiky před privatizací, vůči které se na základě rozhodnutí vlády, zavazuje 

Fond národního majetku České republiky (od 1. 1. 2006 Ministerstvo financí 

České republiky) ekologickými smlouvami vůči nabyvatelům majetku z privatizace 

a to odstraněním, ze svých privatizačních příjmů, starých ekologických zátěží 

vzniklých před privatizací. [1], [2] 

Velkým problémem vznikajícím při procesu odstraňování starých 

ekologických zátěží je zdlouhavost procesu, vznikající především velikou časovou 

prodlevou, která je způsobena zejména úřady a ministerstvy České republiky. 

Hlavním kamenem úrazu jsou zde finance, které většinou nepřicházejí 

z Ministerstva financí ČR včas nebo po určitou dobu vůbec a také dlouhá čekání 

na vydání povolení k dílčím činnostem odstranění staré ekologické zátěže  

od krajských, městských a podobných úřadů. Ukázkou je například povolení o 

kácení náletových dřevin, které je v práci uvedeno. 

Na odstranění staré ekologické zátěže se také úzce podílí Ministerstvo 

životního prostředí, podle jehož metodického pokynu se řídí jedna z velmi 

důležitých dílčích činností ohledně odstraňování starých ekologických zátěží a to 

analýza rizika. Analýza rizika je ve své podstatě souhrnné vyhodnocení 

nebezpečí, které stará ekologická zátěž způsobí nebo může způsobit. [3], [4] 

Práce se zabývá odstraněním staré ekologické zátěže ve společnosti 

VÍTKOVICE, a. s., na lokalitě nazývané „Štěrková kolej“, na které proběhly  

a probíhají sanační a rekultivační práce. Úkolem této práce je vysvětlit čtenáři 

problematiku praxe o odstranění staré ekologické zátěže na konkrétním příkladu 

co nejstručněji a výstižně, od popisu lokality přes sanační technologie až po 

rekultivaci a práce, které se teprve budou provádět z důvodu zpoždění jak 

finančního tak formálního. Lokalita „Štěrková kolej“ je označena popisem plocha B 

v příloze č. 1, pod toto území zároveň spadá i plocha SP - 24, která byla 

kontaminována NEL a je také zobrazena v příloze č. 1. Obě plochy jsou v textu 

uváděny. 
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2. VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Kapitola popisuje základní údaje o oblasti „Štěrková kolej“. Následně, je 

pojednáno o cílových sanačních limitech, stavu kontaminace a o podkladech  

a rozhodnutích souvisejících s dekontaminovanou lokalitou. Nakonec je popsáno 

vymezení problému a jeho technické řešení. 

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LOKALITĚ 

V této podkapitole je vytyčen popis oblasti „Štěrková kolej“, vlastnictví 

jednotlivých parcel na sanovaném území a geologicko-hydrologický popis území. 

2.1.1 Geografie, využití a popis lokality 

Lokalitu „Štěrková kolej“ v Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. tvoří 

území ohraničené na severní straně ulicí Rudná, na východní straně řekou 

Ostravicí, na jižní straně mezní hranicí katastrálních území Vítkovice a Hrabůvka  

a na západní straně ulicí Místecká. [5] 

Území „Štěrková kolej“ sloužilo v minulost jako sklad hotových výrobků  

nebo jednotlivých částí. V současné době je součástí nevýrobní zóny Dolní oblasti 

společnosti VÍTKOVICE, a.s. [5] 

Na území „Štěrková kolej“ jsou v současnosti tyto objekty: [5] 

 Obchodní středisko Hornbach Immobilien 

 Obytné budovy – sloužící jako bytové jednotky a kancelářní prostory 

 Garáže – provozovány společností VÍTKOVICE, a.s., obecními úřady  

a soukromými osobami 

 Vodní plochy a tovární příkop navedený do společnosti VÍTKOVICE, a.s. – 

sloužící jako retenční nádrže 

 Skladovací areál, ve kterém jsou skladovány části senážních věží před 

expedicí 

 Provozovna Acetylénky společnosti LINDE VÍTKOVICE, a.s. – výroba 

acetylénu byla ukončena, areál je ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s. 



Leher V.: ODSTRANĚNÍ SEZ VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, a.s. 

2013   3 

 

 Čerpací stanice užitkové vody pro společnost Arcelor Mittal Ostrava, a.s.  

a teplárnu společnosti ČEZ, a.s. – oba objekty jsou v provozu 

 Hala a sklad hořlavin v majetku firmy fy KADAMO v.o.s. – zde se vyrábí 

ocelové konstrukce bez povrchových úprav 

Dle předpokladu územního plánu statuárního města Ostrava bude zájmové 

území plnit funkci lesa, který byl zařazen do nadregionálního biokoridoru č. 28 – 

11 v rámci územního systému ekologické stability. [5] 

2.1.2 Majetkoprávní vztahy 

Na území „Štěrková kolej“ nejsou všechny pozemky ve vlastnictví 

společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vlastníky parcel jsou KADAMO v.o.s., Arcelor Mittal 

Ostrava, a.s., ČEZ Energetické služby, s.r.o., Vítkovice Doprava, a.s., MOb 

Ostrava – Jih, ELCOM Group, a.s., Mgr. Petr Kutěj, Roman Frank, AVIA KLUB 

Ostrava, Development OVA South, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hornbach 

Immobilien, Obecní úřady, soukromé osoby, Město Ostrava 2 a ČR – Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace. [5]  

 

Tabulka č. 1: Vlastníci pozemků na území „Štěrková kolej“ [5] 

Vlastník / správce Číslo parcely 

KADAMO v.o.s. 
1172/10, 1172/11, 1172/12, 1172/13, 

1172/14, 1172/16 

VÍTKOVICE, a.s. 
1172/2, 1172/3, 1172/4, 1172/5, 1172/6, 

1172/7, 1172/8 

Arcelor Mittal Ostrava a.s. 1165/2, 112/40 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 1165/1, 1258 

VÍTKOVICE Doprava, a.s. 1136/22, 1136/20 

ELCOM GROUP, a.s. 148/1, 146/4 

MOb Ostrava – Jih 
156/1, 156/6, 156/7, 173/1, 173/25, 

173/26, 1259, 169/2, 146/3, 146/1 

Mgr. Petr Kutěj 156/2, 156/5 
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ČR-Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace 
1333, 1334 

Roman Frank 1172/19, 1172/17 

AVIA KLUB Ostrava 112/1-36 

Development OVA South a.s. 1136/1, 1136/12, 1125/101, 1125/103,  

Ředitelství silnic a dálnic ČR 1336, 1337, 1335/26 

Obecní úřady, soukromé osoby a 

Město Ostrava 2 

146/2, 146/5-32, 143/2-72, 112/37, 

1135/1 

Hornbach Immobilien HK s. r. o. 1136/6-9 

 

2.1.3 Geologie a hydrologie oblasti 

Důsledkem využívání území související s výrobními činnostmi 

centralizovanými v Dolní oblasti a zaměřenými hlavně na výrobu železa  

a následného uvolnění území po omezení a zastavení činnosti byla původní 

poměrně jednoduchá geologická stavba nejsvrchnější části povrchu zemského 

velmi změněna. Převážnou část plochy „Štěrková kolej“ tvořily kvartérní uloženiny, 

které byly odstraněny v celé mocnosti, dosahující někdy i 10 m, byly nahrazeny 

navážkami variabilního složení a původu. Geologické poměry proto lze hodnotit 

jako dost složité. [5] 

Podloží oblasti tvoří souvrství miocenních jílů. V části nacházející se  

u povrchu je souvrství tvořeno vápnitými jíly šedé až šedozelené barvy, místy 

s méně mocnými vložkami jílů písčitých, tuhé až pevné konzistence. Miocenní jíly 

se nacházejí v hloubce okolo 8 m, v nadmořské výšce cca 211 – 212 m. n. m.  

Na většině území oblasti „Štěrková kolej“ je povrch miocenních jílů docela plochý 

s občasnými morfologickými nerovnostmi. [5] 

Nad podložními miocenními jíly se nachází fluviální uloženiny kvartérního 

stáří. Spodní část fluviálních uloženin tvoří štěrky s variabilním podílem písčité 

příměsi. V oblasti „Štěrková kolej“ dosahuje tato vrstva mocnosti až 5,2 m, 

většinou se však mocnost pohybuje v rozmezí od 3 do 4 m. Povrchová část štěrků 
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kopíruje morfologii podložních miocenních jílů a nadmořská výška této vrstvy se 

pohybuje v rozmezí 215 – 216 m. n. m. Vrstva je z litologického hlediska 

klasifikována jako písčitý až jílovotopísčitý nebo jílovitý štěrk, středně zrnitý až 

hrubozrnný, někdy nazelenalé barvy, převážně však šedé s přechodem  

na šedohnědou. Valouny štěrku jsou oválného a plochého tvaru s velikostí 4 – 5 

cm, občas do 15 cm. Jsou tvořeny zejména modrošedým pískovcem  

a křemenem. [5] 

Svrchní část fluviálních uloženin tvoří povodňové hlíny. Poloha je 

z litologického hlediska klasifikována jako jíly nebo písčité jíly světle šedé a hnědé 

barvy, občas s rezavými šmouhami, tuhého složení. V obvyklém, lidskou činností 

nenarušeném, stavu dosahuje tato vrstva mocnosti okolo 1 m.  Nadmořská výška 

vrstvy je okolo 217 – 218 m. n. m. Povrch fluviálních hlín byl narušen a redukován 

lidskou činností, na většině území byl odstraněn úplně. V současnosti zůstal 

zachován pouze na částech území „Štěrková kolej“. [5] 

Nejrozšířenější typ uloženin kvartérního původu na území „Štěrková kolej“ 

tvoří navážky. Složení navážek je velmi variabilní. Navážky jsou tvořené zejména 

struskou, popelem, drceným kamenivem, úlomky stavební suti a kamením 

zastoupeným v různých poměrech s příměsemi hlíny. Charakter navážek je 

převážně štěrkovité sypaniny s příměsí jemnozrnných zemin a směsi obsahující 

úlomky stavební suti, strusky a popel zastoupený v různých poměrech, s vyšším 

podílem jemnozrnných částic hlinitého štěrku. [5] 

Oblast „Štěrková kolej“ patří do hydrogeologického rajónu č. 151 – 1 

(Fluviální uloženiny Ostravice a Morávky). Podzemní vody proudí od západu 

k východu. Řeka Ostravice tvoří místní erozní základnu. Stavy hladiny 

podzemních vod jsou v měsících březnu až dubnu maximální a v měsících září až 

listopadu minimální. Průměrný odtok se pohybuje v 1 – 1,5 l∙s-1∙km-2. [5] 

Hlavní hydrogeologický kolektor je souvisle zvodněný a tvoří ho v oblasti 

Štěrkové koleje propustné fluviální štěrky s mocností o průměru 4,3 m. Mocnost se 

pohybuje v rozmezí od 2,4 m do 6 m. [5] 

Podzemní vody hlavního kvartérního kolektoru jsou dotovány plošnou 

infiltrací přes polopropustné krycí vrstvy a skrytým příronem z hlavní terasy 
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v zázemí údolní nivy. Podzemní vody jsou v přímé hydraulické spojitosti s řekou 

Ostravicí. [5] 

Zvodeň v písčitých štěrcích údolní terasy a ve hlinitopísčitých štěrcích 

hlavní terasy je v celé oblasti „Štěrková kolej“ souvislá a její hladina se nachází 

v nadmořské výšce od 207,3 do 224,9 m. n. m., je většinou mírně napjatá nebo 

volná. Ve štěrcích hlavní terasy se hladina podzemní vody pohybuje v rozmezí 

215 m. n. m. (severozápadní okraj oblasti „Štěrková kolej“) až po 222 m. n. m. 

(jihozápadní část oblasti „Štěrková kolej“). Hladina podzemní vody ve štěrcích 

údolní terasy je v intervalu 207 m. n. m. (severovýchodní okraj oblasti „Štěrková 

kolej“) až po 224,9 m. n. m. (jižní okraj oblasti „Štěrková kolej“). Hlavní směr 

proudění je směrem na severovýchod a východ, k lokální erozní bázi toku 

Ostravice. [5] 

Hodnoty koeficientu transmisivity v oblasti „Štěrková kolej“ se pohybují 

v rozmezí 0,95∙10-3 až 1,22∙10-5 m2∙s-1 a koeficient filtrace v rozmezí 2,0∙10-4 až po 

3,09∙10-6 m∙s-1. [5] 

Hladina podzemní vody je lehce napjatá až volná a je závislá na chodu  

a infiltraci atmosférických srážek. Hladina je v hloubce kolem 6 m pod terénem. 

Poblíž toku Ostravice lze předpokládat ovlivnění hladiny podzemní vody infiltrací 

vody z řeky do kolektoru. Tento stav lze předpokládat pouze v období vyšších 

stavů hladiny a projevuje se pouze v poříční zóně v blízkosti toku. [5] 

Podloží hydrogeologického kolektoru tvoří velmi málo propustné jíly 

spodního badenu, které tvoří podložní izolátor o mocnosti v řádech desítek metrů. 

Kontaminaci hlubších zvodněných horizontů můžeme vyloučit, vzhledem 

k vlastnostem izolátoru. Koeficient filtrace izolátoru se pohybuje v intervale kf = n ∙ 

10-7 – n∙10-11 m∙s-1. [5] 

V nadloží kolektoru je vyvinuta vrstva fluviálních hlín. Tato vrstva byla  

na mnoha místech odtěžena během výstavby a stavebních úprav. Mocnost hlín je 

v intervalu od 0 m do cca 1,6 m. Hlíny tvoří přirozený nadložní izolátor 

s koeficientem filtrace kf = n∙10-7 – n∙10-9 m∙s-1. Velmi pomáhají omezit přímou 

infiltraci atmosférických srážek do kolektoru. [5] 
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Navážky jsou heterogenního charakteru a relativně propustnější než 

fluviální hlíny tvořící podloží. V určitých místech oblasti „Štěrková kolej“ leží 

navážky přímo na propustných nesoudržných sedimentech (písky, štěrky). [5] 

2.2 PODKLADY A ROZHODNUTÍ O STAVU KONTAMINACE, 

CÍLOVÉ SANAČNÍ LIMITY A STAV KONTAMINACE 

Podkapitola pojednává o podkladech a rozhodnutích, které byly 

vypracovány před započetím prací a určují závažnost řešeného problému. 

Zároveň, stanovují cílové sanační limity jak pro oblast B, tak pro plochu SP – 24 

kontaminovanou NEL. 

2.2.1 Podklady a rozhodnutí o stavu kontaminace 

Projekt sanace „Štěrková kolej“ byl vypracován na základě analýzy rizika, 

kterou provedla firma AQ – test, spol. s r.o. v roce 2001 – „VÍTKOVICE, a.s. – 

Dolní oblast – Analýza rizika“. Byl proveden doprůzkum znečištění, který provedla 

firma Earth Tech CZ s.r.o. v září 2007 – „Vítkovice – Štěrková kolej – závěrečná 

zpráva průzkumných prací“. Dále ČIŽP OI Ostrava vydala Rozhodnutí č. j. 

ČIŽP/49/OOV/SR01/1017678.010/11/VBC ze dne 12. 5. 2011 (příloha č. 2), 

kterým se mění Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č. j. 9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 

2005 (příloha č. 3). Rozhodnutí mění časový termín odstranění ekologické zátěže 

v celé Dolní oblasti Vítkovice. Dle uzavřené realizační smlouvy mělo být 

dokončení prací na území „Štěrková kolej“ do 31. 10. 2014. S ohledem  

na časovou náročnost legislativních prací MMO OOŽP se průběh prací zpožďuje 

oproti původnímu harmonogramu. Předpoklad dokončení sanačních prací včetně 

postsanačního monitoringu se posunul o 24 měsíců. Realizaci projektu má na 

starost sdružení tří firem nazývané „Sdružení Bohuslav Mrózek – TALPA-RPF – 

GEOtest Brno“. Zhotovitel dopisem požádal MF ČR o změnu termínu dokončení 

prací k 31. 10. 2016, smluvní strany se dohodly na základě dodatku k realizační 

smlouvě (příloha č. 8). [6], [7], [8] 
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2.2.2 Cílové sanační limity 

Cílové sanační limity jsou stanoveny na základě nového a starého 

Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava. Rozhodnutí se týká celé Dolní oblasti společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. a cílové dekontaminační limity jsou uvedeny v následujících 

dvou tabulkách (tabulka č. 2 a tabulka č. 3). [6], [7] 

 

Tabulka č. 2: Cílový parametr sanace NEL na území „Štěrková kolej“ [6] 

Sanační plocha SP – 24 

Riziková plocha k 

sanaci 

Plocha kontaminovaná 

NEL 

 

Ukazatel 

znečištění v 

zeminách 

Cílový parametr Časový limit sanace 

NEL 5 000 mg/kg 

5 let od vydání správního 

rozhodnutí, nejpozději do 

31. 12. 2010 

 

Tabulka č. 3: Cílové parametry koncentrací TK na území „Štěrková kolej“ [7] 

Cílové parametry koncentrace TK na území „Štěrková kolej“ (plocha B) 

Těžké kovy v zemině Koncentrace (mg/kg) 

As 2,2 

Be 0,39 

Pb 77 

Sb 219 

 

Rozhodnutí dále ukládá vykazovat v průběhu sanačních prací monitoring 

kvality podzemní vody, hlavně ve vztahu k sanovanému území chemické části 
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koksovny VÍTKOVICE, a.s. a k sanovanému území Karolina. Po dokončení 

sanačních prací se musí provádět postsanační monitoring po dobu nejméně 3 let  

od ukončení sanačních prací na jednotlivých plochách. [7] 

2.3 MÍRA A BILANCE KONTAMINACE 

Tato kapitola popisuje prostorovou a plošnou kontaminaci lokality a rozsah, 

míru a bilanci kontaminace v saturované a nesaturované zóně. 

2.3.1 Rozsah kontaminace nesaturované zóny 

V kapitole jsou popsány kontaminace zemin v zóně, která není v kontaktu 

s podzemní vodou. 

2.3.1.1 Kontaminace NEL 

Kontaminace NEL byla zjištěna pouze v blízkém okolí mapovacího vrtu  

MV – 11, území bylo omezeno z východu výhybkou koleje výtažní 100 a spojovací 

5. Hlavní příčinou kontaminace území NEL byly úkapy, v minulosti způsobené 

manipulací nebo netěsností obalů ropných látek (mazadla, oleje) v prostoru 

přístřešku pro ukládání ropných látek. [5] 

Rozsah kontaminace území byl na základě interpolace dat omezen  

na čtverec o velikosti cca 100 m2 (10∙10 m a středem v ose vrtu MV – 11). Viz 

příloha č. 4. [5] 

NEL byly nejkoncentrovanější v úrovni 0,0 – 0,5 m pod úroveň terénu, 

dosahovaly koncentrace až 69 900 mg∙kg-1. Hlouběji, do cca 2 m hloubky, 

koncentrace klesaly na 6 580 mg∙kg-1. Pod úrovní 2 m již nebyly zjištěny 

koncentrace NEL větší než koncentrace stanovené Rozhodnutím ČIŽP. [5] 

Množství zeminy kontaminované nadlimitním množstvím NEL, množství 

větší než 5000 mg na kg sušiny, bylo asi 200 m3. [5] 
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Obrázek č. 1: Vytěžená plocha kontaminovaná NEL, foto Ing. Jiří Vitoch 

 

Pro kontaminaci NEL byla vypočtena bilance množství kontaminantu dle 

hodnot obsahů NEL pro každou vrstvu o mocnosti 0,5 m na ploše o rozloze 10 ∙ 

10 m. Výsledná hodnota ukázala množství 8,5 kg NEL. [5] 

Strop štěrkového kolektoru a ostatní polohy navážky nebyly znečištěny NEL 

nad limit rozhodnutí ČIŽP, byly hluboko pod limity rozhodnutí. [5] 

Přesné výsledky stanovení kontaminace NEL ve vrtu MV – 11, které byly 

realizovány v rámci doprůzkumu jsou uvedeny v následující tabulce (tabulka  

č. 4). [5] 

 

Tabulka č. 4: Koncentrace naměřené v okolí vrtu MV – 11 (plocha SP – 24) [5] 

Vrt MV-11 

Hladina odběru mg/kg 

0,0 - 0,5 m 69 900 

0,5 - 1,0 m 9 860 
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1,0 - 1,5 m 3 600 

1,5 - 2,0 m 6 580 

2,0 - 2,5 m 342 

2,5 - 3,0 m 770 

Limit Rozhodnutí 5 000 

 

Červeně jsou označeny koncentrace překračující cílový limit koncentrace 
nepolárních extrahovatelných látek. 

2.3.1.2 Kontaminace TK v nesaturované zóně 

Podle analýzy rizika měla na přístup k sanaci, lokality VÍTKOVICE, a.s. – 

Dolní oblast, území „Štěrková kolej“ (plocha B), vliv celoplošná kontaminace první 

vrstvy zeminy od povrchu terénu, arsenem a berylliem. [5] 

 

 

 

Obrázek č. 2: Jedno z míst kontaminovaných TK, foto Vít Leher 2013 
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Dle analýzy rizika byly tyto kontaminanty, po celé ploše, zdrojem 

nepřijatelného humánního rizika z neúmyslné ingesce zemin pro všechna budoucí 

plánovaná funkční využití. K těmto dvěma kovům byl na velké části plochy B 

zjištěn výskyt i antimonu a pro funkční využití jako „les“ bylo na území „Štěrková 

kolej“ zaznamenáno i nadlimitní riziko z olova. Úroveň znečištění vždy alespoň 

jedním z uvedených kovů zabraňovala možnosti využívání plochy dle záměrů 

územního plánu. V dané oblasti je dle územního plánu využití „les“. Plochy, které 

neměly překryt, nesměly být využívány ani k dočasným aktivitám. [7] 

Na pozadí velkoplošné kontaminace s nepřijatelným ingesčním rizikem se 

pak vyskytoval docela značný počet lokálních ohnisek, na kterých byla rizika 

z neúmyslné ingesce zemin o několik řádů vyšší. Jednalo se o dílčí rizikové 

plochy, u kterých byly koncentrace těžkých kovů významně vyšší než 

koncentrace, které bylo možno v rámci celé lokality označit za pozaďové. [7] 

 

 

Obrázek č. 3: Rekultivační práce probíhající na území „Štěrková kolej“ – rozhrnování závozové 
zeminy, foto Vít Leher 2013 
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Doprůzkum potvrdil výše uvedené závěry analýzy rizika. Průzkumnými 

pracemi bylo zjištěno, že kontaminace těžkými kovy (lokálně olovo, arsen) byla 

celoplošná a vázaná na vrstvu navážek. Zasažená plocha, stanovená odečtem 

z územního plánu pro funkční využití „les“ činila 230 000 m2. [5], [7] 

Bilance množství kontaminantů nebyla počítána a výsledky plošné 

kontaminace těžkými kovy, provedené v rámci doprůzkumu, jsou uvedeny 

v následující tabulce (tabulka č. 5). [5] 

 

Tabulka č. 5: Hodnoty kontaminace území TK naměřené v okolí monitorovacích vrtů [5] 

Těžké kovy Limit „Les“ 
MV-3 

(0-0,5m) 

MV-12 

(0-0,5m) 

MV-17 

(0-0,5m) 

MV-22 

(0-0,5m) 

HV-1/SK 

(0-1,0m) 

HV-2/SK 

(0-1,0m) 

HV-3/SK 

(0-1,0m) 

As mg/kg 2,2 28 8 17 <5 12 19 34 

Cd mg/kg N/A 1,3 1,1 1,5 <0.5 0,5 0,8 1,3 

Cu mg/kg N/A 630 51 120 24 65 160 N/A 

Pb mg/kg 77 120 4 130 18 44 90 307 

Sb mg/kg 219 13 5 10 <5 5 9 N/A 

Zn mg/kg N/A 300 780 260 40 120 160 N/A 

 

V tabulce jsou červeně označeny těžké kovy přesahující svou koncentrací 

cílové limity. Koncentrace se měřily pomocí monitorovacích vrtů do hloubky  

1 metru. Koncentrace těžkých kovů přesahující cílové limity byly naměřeny pouze 

pro arsen a olovo. 

2.3.2 Rozsah kontaminace saturované zóny 

Doprůzkumné práce vyloučily kontaminaci saturované zóny.[5] 
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2.4 NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ A JEHO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Závěry doprůzkumu byly východisky pro zpracování projektu, s přihlédnutím 

k výsledkům analýzy rizika. 

Kontaminace zemin nesaturované zóny NEL nad stanovený limit byla 

v okolí vrtu MV – 11 plocha o rozloze 100 m2. Zemina byla kontaminovaná cca  

do hloubky 2 m od povrchu terénu a objem kontaminované zeminy činil cca 200 

m3. [5] 

Nejvyšší koncentrace NEL byla v úrovni 0,0 – 0,5 m pod povrch terénu  

a koncentrace kontaminantu činila 69 900 mg ∙ kg-1. Hlouběji, do 2m pod 

povrchem terénu, koncentrace klesaly na hodnotu 6 900 mg ∙ kg-1. Pod hloubkou 

2m již nebyla kontaminace zjištěna. [5] 

Znečištění zemin těžkými kovy byla doprůzkumem potvrzena jako 

celoplošná, kontaminovaná plocha s funkčním využitím „les“ měla rozlohu 230 000 

m2. 

Kontaminace podzemních vod nebyla zjištěna, nebylo zjištěno ani šíření 

kontaminace podzemní vodou z prostoru Aglomerace do oblasti „Štěrková kolej“. 

[5] 

Z hlediska koncepce řešení byly vybrány následující technické přístupy: [5] 

 Pro dekontaminaci ohniska, plochy SP – 24, malého rozsahu znečištění 

NEL v okolí vrtu MV – 11 bylo využito aktivní dekontaminace zemin, neboli 

vytěžení a dekontaminace zeminy na biodegradační ploše a následné 

nahrazení vyhovujícím zásypem. 

 Pro rozsáhlé území, plocha B, kontaminované těžkými kovy se nejevila být 

efektivním řešením aktivní dekontaminace zemin. Z hlediska ingesčních 

rizik nemělo smysl zabývat se jednotlivými ohnisky, ale bylo třeba řešit 

celoplošnou ochranu proti nadměrné expozici. Základní sanační metodou 

byl zvolen překryt kontaminované zeminy po celé ploše s budoucím 

funkčním využitím „les“. 



Leher V.: ODSTRANĚNÍ SEZ VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, a.s. 

2013  15 

 

Obě metody byly pro dosažení cílových parametrů robustní, technologicky 

velmi jednoduché a časově nenáročné. Obě metody téměř vylučují selhání během 

pracovních postupů. [5] 

 

 

 

Obrázek č. 4: Další z míst kontaminovaných TK, foto Vít Leher 2013 
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3. POUŽITÉ SANAČNÍ TECHNOLOGIE 

V této kapitole jsou popsány pracovní postupy v rámci dekontaminace  

a rekultivace oblasti B a plochy SP – 24. Následně je vysvětlena metoda  

a technologie, která byla použita k dekontaminaci zemin znečištěných nepolárními 

extrahovatelnými látkami. 

3.1 SANAČNÍ PRÁCE A PRÁCE PROVEDENÉ V RÁMCI 

REKULTIVACE ÚZEMÍ 

Kapitola popisuje práce úzce související s rekultivací a sanací lokality 

„Štěrková kolej“. 

3.1.1 Popis prací 

Dekontaminační práce a přípravné práce byly prováděny v dílčích 

činnostech. První byly práce přípravné. Proběhla sanace zemin kontaminovaných 

NEL, dále bude následovat technická rekultivace celého území, která v současné 

době probíhá, ale pouze na určitých místech oblasti Štěrkové koleje, poté bude 

následovat provozní monitoring dekontaminace zemin a u konce se budou 

prokazovat dosažené cílové parametry, monitorovat podzemní voda  

a nakonec se zlikvidují monitorovací vrty. [5] 

3.1.2 Přípravné práce 

Nejprve byly zpracovány a projednány podmínky realizace se všemi 

organizacemi a orgány státní správy, kterých se projekt týká. [8] 

Rozsah a druh dekontaminačních prací vyžadoval vydání územního 

souhlasu a oznámení rekultivačních prací. Ještě předtím se musely zajistit 

vyjádření všech potencionálních správců liniových staveb a zařízení ležících  

na zájmovém území, vyjádření správce toku řeky Ostravice, povolení a vyjádření 

prací v ochranném pásmu železnice od správy železniční dopravní cesty. 

Vzhledem k tomu, že železnice prochází zájmovým územím, bylo nutné 
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zpracování projektu demolice kolejišť a vyjádření a rozhodnutí o odstranění 

nepotřebného kolejiště neboli vlečkové koleje nacházející se v zájmovém území, 

místně příslušného Drážního úřadu. [5] 

Koordinované stanovisko Magistrátu města Ostravy, útvar hlavního 

architekta a vyjádření odboru ochrany ŽP MMO, bylo vyžádáno pro vydání 

územního souhlasu. [5] 

Vzhledem k rozsahu dekontaminačních prací bylo podáno oznámení  

o záměru Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. K danému oznámení byla 

vypracována a předložena dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní 

prostředí. [5] 

Pro odstranění náletových dřevin (keřů a stromů) z území o rozloze cca 12 

ha byl znalcem vypracován dendrologický posudek, který tvořil podklad pro žádost  

o povolení ke kácení na zájmovém území od stavebního úřadu Městského úřadu 

Vítkovice. Za vykácení stromů a keřů bude nařízena povinnost náhradní výsadby, 

která teprve proběhne po překrytí zeminy vhodným zásypem. Stanovení 

náhradních pozemků a zajištění finančních prostředků na náhradní výsadby je 

v gesci společnosti VÍTKOVICE, a.s. [5] 

Byl zpracován provozně manipulační řád a požádán Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje o schválení zařízení pro využívání odpadů,  

pro umožnění ukládání odpadů kategorie „ostatní odpad“, které splňují podmínky 

přílohy 11, odstavce 3, písmena a) a b) zákona pro uložení na povrch terénu 

(biodegradovaná zemina, zemina z výkopu apod.). [5] 

Bylo zbudováno zařízení staveniště, vytýčení inženýrských sítí, vykácení 

náletových dřevin, zbudování dočasných kolejových přejezdů, snesení kolejového 

svršku, zajištěna ochrana monitorovacích vrtů a likvidace vybraných 

monitorovacích vrtů. Současné funkční inženýrské sítě v prostoru sanace zemin 

kontaminovaných nepolárními extrahovatelnými látkami bylo nutné vytýčit  

a respektovat, hlavně zabezpečovací kabel železniční dopravy od společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. představující významnou funkční síť. [5] 
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Obrázek č. 5: Kácení a svážení náletových dřevin na území „Štěrková kolej“, foto Vít Leher 2013 

 

Kvůli přístupu do severní části zájmového území byly po projednání se 

společností VÍTKOVICE Doprava., a.s. zkonstruovány dočasné kolejové přejezdy. 

[8] 

Před zahájením technické rekultivace byly, na základě přesného vytýčení 

správcem železničního svršku, sneseny nefunkční kusy koleje a železniční svršek  

o délce 2,3 km. [5] 

Koleje byly vytrženy, rozebrány, uloženy zvlášť kovové materiály a pražce  

a byl rozhrnut kolejový svršek. Veškeré kovové materiály zůstaly majetkem 

nabyvatele a v průběhu prací byly uloženy na místo určené nabyvatelem. Dřevěné 

pražce byly zpracovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. [5] 
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Obrázek č. 6: Oblast B, na které byly sneseny nefunkční kusy koleje, foto Vít Leher 2013 

 

V průběhu přípravných prací musela být zajištěna ochrana monitorovacích 

vrtů, které jsou specifikovány v kapitole „Monitoring podzemní vody“. Ochrana je 

zajištěna, jak v průběhu sanačních prací, tak po jejich ukončení. [8] 

Během přípravných prací byly zlikvidovány vybrané stávající monitorovací 

vrty na ploše B. Likvidace vrtů, je specifikována v kapitole „Odstranění 

monitorovacích vrtů na území „Štěrková kolej“. [9] 

3.1.2 Dekontaminace plochy SP - 24 kontaminované NEL 

Sanace zemin kontaminovaných NEL v okolí vrtu MV – 11 byla provedena 

jejich odtěžením. Rypadlo vytěženou zeminu naložilo na nákladní automobily,  

které zeminu odvezly k dekontaminaci metodou biodegradace ex situ. Manipulace 

s kontaminovaným materiálem v místě sanace byla omezena pouze na dopravu  

do nákladních vozů. [5], [8] 
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Obrázek č. 7: Plocha SP – 24 po dekontaminaci a návozu zeminy, foto Vít Leher 2013 

 

Zemina byla odtěžena na ploše o rozloze 10∙10 m do hloubky dvou metrů. 

Celkové předpokládané množství odtěžené zeminy bylo cca 200 – 220 m3. Toto 

množství při předpokládané objemové hmotnosti 1,7 t∙m-3 představovalo hmotnost 

cca 380 t vytěžené zeminy. [5] 

Přeprava vytěžené zeminy na dekontaminační plochu byla provedena 

nákladními vozidly, po schválených trasách na místo dekontaminace. [9] 

Po naplnění cílových parametrů, na dně a ve stěnách výkopu, byl výkop 

vyplněn vyhovujícím inertním materiálem, který již byl dovezen v rámci rekultivace 

celé plochy. Materiál byl ukládán do výkopu a hutněn na hodnoty Proctor Standard 

95. [5], [8] 
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3.2 BIODEGRADACE PLOCHY SP – 24 

V kapitole se uvádí stručné vymezení pojmu biodegradace, základních 

postupů, metod a proces biodegradace spjatý s dekontaminací znečištěné zeminy 

na ploše SP – 24. 

3.2.1 Biodegradace 

Biodegradaci lze definovat jako biologický rozklad organických sloučenin, 

čímž vznikají anorganické sloučeniny uhlíku, fosforu, dusíku, síry a dalších prvků 

obsažených v původní kontaminující látce a jsou následně uvolňovány  

do prostředí a začleněny do koloběhu prvků v přírodě. [10] 

Biodegradační technologie představují moderní a účinný způsob 

odbourávání znečišťujících látek. Biodegradace využívá přirozené fenotypově 

podmíněné aktivity vybraných mikrobiálních kmenů při odbourávání nežádoucích 

látek. Princip biodegradace je ve své podstatě posílení biodegradační aktivity 

půdní mikroflóry v příslušné matrici aplikací vybraných mikrobiálních kmenů,  

které degradují a ničí organické kontaminanty. [11], [25] 

Degradace znamená úpadek a předpona „bio“ znamená rozklad 

anorganického materiálu prováděný širokým počtem bakterií, plísní, hmyzu, červů 

a dalších organismů, které v podstatě konzumují anorganický materiál  

a recyklují ho na nové rozložené formy. Schopností syntetizovat polymerní 

sloučeniny a uvolňovat je do vnějšího prostředí disponuje velká skupina 

mikroorganismů. Biodegradace je velmi důležitým parametrem ovlivňujícím 

chování a toxicitu vodních a suchozemských ekosystémů. [12], [15], [26] 

Pojem biodegradace je nejčastěji užíván ve spojení s čištěním odpadních 

vod, sanací životního prostředí a plastovými materiály. [13] 

Biodegradace se vykonává ve dvou základních postupech, in situ a ex situ. 

In situ znamená, že se metoda provádí přímo na místě znečištění a ex situ 

znamená, že kontaminovaný materiál je nejprve odtěžen a následně odvezen  

na zabezpečenou dekontaminační plochu. [14] 
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Postup in situ může probíhat ve dvou principiálně odlišných uspořádáních, 

přirozeném a technicky urychleném. O přirozeném uspořádání mluvíme v případě, 

kdy intenzita činnosti mikroorganismů je dostatečně velká, aby zabránila migraci 

kontaminujících látek ze zdroje. Tento proces je přirozený a samovolný, proto se  

do kontaminované zeminy uměle nepřivádí mikroorganismy ani živiny. Technicky 

urychlené systémy do kontaminovaného materiálu či prostoru zavádí například 

kyslík, pro provzdušnění, živiny (např. dusík) a další přísady, které urychlují růst 

mikroorganismů schopných degradace kontaminované látky. [18] 

Biodegradace ex situ spočívá ve vytěžení kontaminovaného materiálu  

a jeho následným převezením a zpracováním jednou z biodegradačních metod. 

Mezi nejčastěji užívané metody biodegradace ex situ patří kompostování, řízené 

biologické ošetření tuhé fáze, zemědělské zpracování neboli landfarming  

a biologické ošetření suspenze tuhé fáze. Nevýhodou postupu ex situ je již 

zmíněné odtěžení a převoz kontaminovaného materiálu, naopak velkou výhodou 

procesu samotného je provedení dekontaminace materiálu za dobře 

kontrolovatelných podmínek. [17], [18] 

3.2.2 Metoda biodegradace NEL ex situ na ploše SP – 24 

NEL jsou jedním z nejčastějších kontaminantů životního prostředí 

v průmyslových lokalitách. Jsou to uhlovodíky a jejich směsi, například benzín, 

nafta, petrolej a další ropné látky, které jsou při teplotě +40°C ještě tekuté. Mohou 

se vyskytovat ve formě rozpustné, nerozpustné a adsorbované v organických 

látkách. Tvoří jednu z nejčastějších skupin perzistentních organických 

kontaminantů životního prostředí a jsou pro mnohé organismy toxické. 

Biodegradace NEL je pomalý a nákladný proces, nejlépe řešený ex situ. [16], [17], 

[20], [21] 

Zemina o hmotnosti cca 380 t byla biodegradována ex situ metodou 

landfarming. Landfarming lze zařadit mezi metody prováděné ex situ i in situ. Tato 

technologie je považována za úspornou jak ekonomicky, tak energeticky a navíc je 

šetrná k životnímu prostředí. Technologie navíc zaručuje po stabilizaci, v časovém 
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intervale 6 – 9 měsíců, průměrnou degradaci ropných uhlovodíků až z 80%. [9], 

[23], [24] 

Zemina byla podložena nepropustnou podložkou, aby nedošlo k průsakům. 

Vzniklo biolože neboli „bed reactor“, na kterém se kontaminovaná zemina 

promíchala s nekontaminovanou a došlo ke zředění a snížení toxicity zeminy. 

V reaktoru jsou filtry, které zachytávají těkavé látky a drenážní kanálky,  

které odvádějí nebezpečný výluh. Výluh je následně zpracováván v bioreaktorech. 

V průběhu dekontaminace zeminy byla udržována potřebná koncentrace živin, 

sledována vlhkost a teplota. [14], [19], [22]  

Dekontaminovaná zemina se nepoužila k závozu sanované plochy SP – 24, 

plocha byla zavezena vhodnou zásypovou zeminou. Plocha SP – 24 bude navíc 

v budoucnu zavezena další zásypovou zeminou v rámci rekultivačních prací  

na území „Štěrková kolej“. [8], [9] 
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4. DISKUZE A ZHODNOCENÍ 

Práce provedené a prováděné v rámci rekultivace a dekontaminace lokality 

„Štěrková kolej“ byly zvoleny správným způsobem, a to jak z hlediska finančního,  

tak z hlediska praktického. Zvolené postupy a metody skoro vylučují selhání a jsou 

velmi rychle realizovatelné z pohledu praktického postupu. V následujících 

podkapitolách jsou v rámci diskuze a zhodnocení popsány práce, které se budou 

na území ještě provádět a jsou zde prodiskutovány postupy řízení, kontroly  

a dokumentace sanačních prací prováděných na území „Štěrková kolej“. 

4.1 PLÁNOVANÁ REKULTIVACE ÚZEMÍ ŠTĚRKOVÁ KOLEJ 

Kontaminovaný terén na ploše 23 ha bude překryt rekultivační vrstvou  

o tloušťce 0,5 m. Terén bude urovnán před navážením sanačních zemin, bude 

odstraněna náletová zeleň a srovnány výškové nerovnosti. Zarovnání terénu se 

provede odkopávkou a nanesením nehutněných násypů ve středním objemu 0,20 

m3 ∙ m-2. [5] 

Spodní vrstva o tloušťce 0,3 m bude tvořena inertní zeminou. Vrstva bude 

rozhrnuta na stávající terén a urovnána tak, aby byl zajištěn odtok srážkových vod. 

Zeminu zhutní pojezdy automobilů. [8] 

Horní vrstva o tloušťce 0,2 m bude vytvořena pomocí podornice  

nebo jiných zúrodnitelných zemin, například sprašových hlín. Zemina horní vrstvy 

nebude hutněna, bude urovnána branami nebo jinou vhodnou mechanizací. Řez 

projektovaného závozu je uveden v příloze č. 5. [5] 

Takto upravený povrch bude ozeleněn, čímž se výrazně omezí eroze půd  

a dojde k začlenění sanovaného tělesa do okolní krajiny. Zeleň bude zlepšovat 

devastovanou krajinu, jak z hlediska krajinářského, tak z ekologických hledisek, 

protože mimo jiné je producentem kyslíku, zabraňuje výparu vody a vytváří půdní 

profil. Celá plocha bude zatravněna, případný výskyt dřevin bude ponechán 

přirozené sukcesi. Po překrytí zeminou a ornicí, bude provedena finální úprava 

ozelenění travino-bylinnou směsí. [5] 
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Obrázek č. 8: Inertní zemina sloužící k zásypu do výšky 0,3 m, foto Vít Leher 2013 

 

4.2 ZALOŽENÍ TRAVNÍHO POROSTU 

Před vysazením travního porostu bude nutné půdu zkypřit tak, aby bylo 

možno po výsevu osivo zapravit do hloubky 5 – 15 mm. Výsev bude prováděn 

ručně, osivo se smíchá s jedno až dvojnásobným množstvím písku a první část se 

vyseje rovnoměrně na plochu v podélném směru. Druhá část bude vyseta  

ve směru příčném. Pro primární použití byla navržena travino-bylinná směs 

s vysokým protierozním účinkem, vhodná na sušší stanoviště s nižší zásobou 

živin. [5] 

Výsev trav by se měl provést v období od začátku jara do konce srpna, 

tohoto nebo příštího roku. Po výsevu se semena zapraví do půdy a povrch se 

utuží zaválením. Během období růstu se musí dbát na to, aby traviny měly zajištěn 

dostatek vláhy. Výsevy ve svahu je doporučeno chránit textiliemi nebo sítem, kvůli 

zamezení odplavování obilek. [5] 
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Místa špatně vzešlá nebo narušená erozně se dosejí přísevem 15 

kilogramů semen na plochu jednoho hektaru. Porost musí být dvakrát ročně 

kosen, první kosení by mělo proběhnout mezi květnem a červnem a druhé kosení 

v srpnu nebo v září. O porost je důležité pečovat tak, aby vytvořil souvislý kryt 

plochy. [5] 

V následujících letech je nutné porost z jara uhrabat a dle potřeby pohnojit 

čistým dusíkem v dávce 40 kg na 1 ha. Vhodné je hnojit i v několika parciálních 

dávkách s ohledem na nebezpečí spláchnutí u svažitého pozemku. [5] 

V rámci biologické rekultivace je uvažováno s tříletou pěstební péčí. 

V prvním roce proběhne základní výsadba a jedno celoplošné pokosení. V druhém 

roce proběhnou dvě celoplošné pokosení, celoplošné vyhrabání trávníku a jedno 

celoplošné hnojení. Ve třetím roce proběhnou dvě celoplošné kosení a celoplošné 

vyhrabání trávníku, zároveň bude posouzen stav porostu a navržena následující 

pěstební péče, na kterou bude zpracován projekt. [5] 

Po ukončení závozu bude zrekultivovaný povrch měřicky zaměřen  

a vynesen do mapy v měřítku 1 : 10 000. [5] 

4.3 ZPRACOVÁNÍ ODPADU 

Ohnisko znečištěné nepolárními extrahovatelnými látkami bylo 

dekontaminováno způsobem odstranění znečišťujících látek biodegradací  

na dekontaminační ploše ex situ v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  

O odpadech. [9] 

Procesem biodegradace bylo celkem upraveno cca 380 t odpadu kategorie 

„N“, hlavně kontaminovaná zemina, dle katalogu odpadů pod číslem 17 05 03 

(zemina a kamení obsahující nebezpečné látky). Tento odpad byl po ukončení 

procesu biodegradace překategorizován na číslo 17 05 04 (Zemina a kamení 

neuvedené pod katalogovým číslem 17 05 03) dle katalogu odpadů. Za další 

budou odstraněny použité železniční pražce o hmotnosti 330 t, které jsou 

klasifikovány jako odpad „N“ a jsou v katalogu odpadů vedeny pod číslem 17 02 
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04 (sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné). [5] 

Před zahájením sanačních prací byl vypracován plán pro nakládání 

s odpady, který byl předložen ke schválení příslušným orgánům státní správy. 

Byla vedena evidence odpadů. Pro odpady kategorie „N“ byly zpracovány 

identifikační listy nebezpečného odpadu a zároveň byly zpracovány evidenční listy 

pro přepravu nebezpečných odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  

O odpadech a vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb.,  

O podrobnostech nakládání s odpady. [5] 

4.4 MONITORING SANACE ZEMIN 

Účinnost sanačních prací byla, je a bude monitorována pomocí 

monitorovacích vrtů po celou dobu procesu rekultivace a dekontaminace.  

Po ukončení prací bude po dobu nejméně tří let prováděn postsanační monitoring 

pro ověření kvality provedených prací a kontrolu dosažených cílových parametrů. 

[5], [7] 

Na počátku byly odebrány tři směsné kontrolní vzorky z hloubkové úrovně  

0 – 2,0 m pod povrchem terénu, v rámci sanace zemin kontaminovaných 

nepolárními extrahovatelnými látkami, na potvrzení druhu odpadu z hlediska jeho 

dalšího nakládání. [5] 

V rámci technické rekultivace jsou sledovány parametry závozové zeminy 

před jejím navezením a uložením na území „Štěrková kolej“. Pro kontrolu 

ukládané zeminy jsou odebírány kontrolní vzorky zemin namátkově od všech 

dodavatelů zemin. 

U každého dodavatele zemin je potřeba zaznamenat původ navezené 

inertní zeminy. Výsledky analýz slouží jako hodnocení pro využívání odpadů  

na povrchu terénu (dle Vyhlášky č. 294/2005, tabulka 10.1 a 10.2). Pro sledování 

škodlivin v sušině jsou odebrané vzorky zemin analyzovány z hlediska obsahu 

NEL a C10 – C40 a z hlediska obsahu těžkých kovů – As, Be, Pb, Sb. Jeden 

z laboratorních protokolů je ukázán v příloze č. 6, v protokolu jsou uvedeny 
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výsledné hodnoty zkoumaných látek a prvků v inertní zemině sloužící k zásypu 

oblasti „Štěrková kolej“. Celkem je projektován odběr 20 vzorků a detailní výpis 

vzorkování lze vidět v následujících tabulkách (tabulka č. 6 a 7), týkajících se 

jednotlivých pracovních činností. [5] 

 

Tabulka č. 6: Četnost vzorkování v rámci dekontaminace plochy SP – 24 [5] 

Laboratorní analýzy zeminy 

NEL, C10 – C40 (sušina) 3 vzorky 

DOC (výluh) 3 vzorky 

Odpad - výluh tř. I dle Vyhlášky 294/2005, tabulka 2.1 3 vzorky 

Odpad - sušina, dle Vyhlášky 294/2005, tabulka 4.1. 3 vzorky 

 

Tabulka č. 7: Četnost vzorkování zásypové zeminy v rámci technické rekultivace území [5] 

Laboratorní analýzy zeminy 

NEL, C10 – C40 (sušina) 20 vzorků 

DOC (výluh) 20 vzorků 

Odpad - výluh tř. I dle Vyhlášky 294/2005, tabulka 2.1 20 vzorků 

Odpad - sušina, dle Vyhlášky 294/2005, tabulka 4.1. 20 vzorků 

 

Analýzy zemin se provádějí v rámci provozního monitoringu. Veškeré 

analýzy vzorků jsou prováděny specializovanou akreditovanou laboratoří. [8] 

4.5 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ CÍLOVÝCH PARAMETRŮ SANACE 

ZEMIN 

Sanace zemin kontaminovaných NEL, C10 – C40 byla ukončena v okamžiku 

dosažení cílových parametrů sanace daných pro oblast „Štěrková kolej“.  

Pro průkaznost dosažení cílových parametrů byly odebrány vzorky zemin ze dna  

a stěn výkopu. Projektován byl odběr 2 vzorků z každé stěny čtvercového výkopu 
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(rozměr stěny 10∙2 m, plocha stěny 20 m2) a odběr pěti vzorků ze dna výkopu 

(rozměr dna 10∙10 m, plocha 100 m2), celkem byl projektován odběr 15 vzorků 

zemin. [5] 

Sanace technickou rekultivací bude ukončena dokončením překryvu území 

s funkčním využitím „les“ na území „Štěrková kolej“. Průkazem splnění kvality 

prací bude realizováno 20 vpichů pro ověření mocnosti překryvné vrstvy a pro 

odběr kontrolních vzorků zásypových zemin. V určitých vzorcích zemin budou 

sledovány limitované škodliviny v sušině z hlediska obsahu těžkých kovů – As, Be, 

Pb, Sb a NEL a C10 – C40. Celkem je projektován odběr 20 vzorků. Vzorkování 

jednotlivých ploch je ukázáno v tabulce č. 8 a 9. [5] 

 

Tabulka č. 8: Četnost vzorkování po odtěžení kontaminované zeminy na ploše SP – 24 [5] 

Průkaz dosažení cílových sanačních limitů na ploše SP – 24 

NEL a C10 – C40 (sušina) 15 vzorků 

Kovy - As, Be, Pb, Sb 15 vzorků 

 

Tabulka č. 9: Četnost vzorkování oblasti B po zavezení zásypovou zeminou [5] 

Průkaz dosažení cílových sanačních limitů v rámci technické rekultivace 

NEL a C10 – C40 (sušina) 20 vzorků 

Kovy - As, Be, Pb, Sb 20 vzorků 

 

4.6 MONITORING PODZEMNÍ VODY 

V této kapitole je popsán monitoring podzemní vody a budoucí 

monitorování podzemní vody v rámci postsanačního monitoringu. 
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4.6.1 Monitoring podzemní vody v průběhu sanačních prací 

Monitoring podzemní vody v průběhu sanace zemin kontaminovaných NEL 

v oblasti SP - 24 a v rámci technické rekultivace celého území „Štěrková kolej“ je 

prováděn na monitorovacích vrtech. [8] 

Pro monitoring byly vybrány následující vrty: [5] 

 HV – 1/SK – vrt zbudovaný v rámci doprůzkumu (ústí pažnice je cca 0,5 m  

nad terénem) 

 HG – 1/B – vrt zbudovaný v rámci analýzy rizika (ústí pažnice je cca 0,5 m  

nad terénem) 

 HG – 2/B – vrt zbudovaný v rámci analýzy rizika (ústí pažnice je cca 0,5 m  

nad terénem) 

 HG – 3/B – vrt zbudovaný v rámci analýzy rizika (ústí pažnice je cca 0,5 m  

nad terénem) 

 HG – 4/B – vrt zbudovaný v rámci analýzy rizika (ústí pažnice je cca 0,5 m  

nad terénem) 

Sledovanými ukazateli jsou NEL a C10 – C40 a ZCHR. Frekvence 

monitorování podzemní vody byla, je a bude vykonávána na území „Štěrková 

kolej“ v intervalech: [5] 

 Před zahájením sanačních prací. 

 V polovině časového harmonogramu provádění sanačních prací. 

 Neprodleně po ukončení sanace zemin. 
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Obrázek č. 9: Monitorovací vrt HV – 3/SK, foto Vít Leher 2013 

 

Vzorky podzemí vody jsou odebírány v dynamickém stavu a celkem bude 

odebráno 15 vzorků a provedeno 15 analytických rozborů vzorků podzemní vody 

v ukazatelích NEL, C10 – C40 a ZCHR. [5] 

4.6.2 Monitoring podzemní vody po ukončení sanačních prací 

Monitoring podzemní vody po ukončení sanačních prací na ploše SP – 24, 

a celkovém ukončení technické rekultivace území „Štěrková kolej“ bude prováděn 

na shodných vrtech, jako v průběhu sanačních prací. [5], [8] 

V těchto vrtech bude prováděn monitoring podzemí vody po dobu tří let  

od ukončení sanačních prací na území Štěrkové koleje. [7] 

Sledovaným ukazatelem budou NEL, C10 – C40 a ZCHR. První odběr vzorků 

podzemní vody bude uskutečněn šest měsíců po ukončení sanačních prací a ve 

stejném intervalu na to budou uskutečněny další odběry po dobu tří let. Vzorky 

podzemní vody budou odebírány v dynamickém stavu a celkem bude odebráno 30 
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vzorků a provedeno 30 analýz vzorků podzemní vody v ukazatelích NEL, C10 – C40  

a ZCHR. [5] 

Vzorkovací práce monitoringu vod a zemin jsou prováděny v souladu s 

„Metodický pokyn MŽP, vzorkovací práce v sanační geologii, MŽP prosinec 2006“. 

[5] 

4.7 ODSTRANĚNÍ MONITOROVACÍCH VRTŮ NA ÚZEMÍ 

ŠTĚRKOVÁ KOLEJ 

Likvidaci monitorovacích vrtů tvoří dvě etapy, a to etapa přípravných prací, 

která již byla uskutečněna a etapa likvidace vrtů po ukončení postsanačního 

monitoringu podzemní vody, která se teprve uskuteční. [9] 

V etapě přípravných prací byly na lokalitě zlikvidovány monitorovací vrty, 

které již nebyly k monitoringu podzemní vody dále využívány a v průběhu sanace 

lokality představovaly riziko, jakožto přenosce závadných látek k hladině 

podzemních vod. Vrtů bylo celkem odstraněno pět a jsou to: [5] 

 Vrty zbudované před zpracováním analýzy rizika, ze starších etap prací: 

PV – 1/B, PV – 2/B, PV – 3/B a PV – 7/B. 

 Vrty zbudované v rámci doprůzkumu lokality: HV – 2/SK 

Ukončením postsanačního monitoringu podzemní vody (3 roky po ukončení 

sanačních a rekultivačních prací) budou zlikvidovány vrty využívané 

k postsanačnímu monitoringu. Jedná se o monitorovací vrty HV – 1/SK, HV – 

3/SK, HG – 1/B, HG – 2/B, HG – 3/B a HG – 4/B. [5] 

Všechny vrty budou po snesení zhlaví a vytěžení pažnice likvidovány 

dusaným záhozem prokazatelně inertním materiálem. Způsob a průběh likvidace 

monitorovacích vrtů byl a bude konzultován a projednán s vodoprávním úřadem 

Magistrátu Města Ostravy. 
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4.8 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 

Pro projektovou dokumentaci a veškeré projektované práce byla zajištěna 

příslušná povolení dotčených orgánů státní správy a místní samosprávy. [9] 

Pro povolení odstranění náletu v rámci přípravy staveniště a kácení dřevin 

byl požádán ÚMOb Ostrava – Vítkovice, odbor výstavby, životního prostředí  

a vodního hospodářství (příloha č. 7). Pro povolení byl zpracován dendrologický 

posudek. [8] 

Výkopové práce včetně zpětné rekultivace povrchu byly řešeny požádáním  

o územní souhlas a následně ohlášením terénních úprav. [5] 

Před zahájením prací bylo nutné získat povolení ke vstupům na pozemky 

dotčené sanací a se souhlasem k provádění projektovaných prací od majitelů 

těchto pozemků v součinnosti s nabyvatelem. [8] 

4.9 ŘÍZENÍ A DOKUMENTACE SANAČNÍCH A REKULTIVAČNÍCH 

PRACÍ 

Zhotovitel provádí řízení, kontrolu a dokumentaci prováděných prací. 

Udržuje čistotu a pořádek na pracovišti a komunikacích, respektuje při provádění 

díla všechna rozhodnutí orgánů státní správy, umožňuje objednateli (nabyvateli) 

provádění kontroly díla, vede primární dokumentaci ve formě stavebního deníku, 

který je uložen u zhotovitele a dodržuje předepsaná bezpečnostní opatření  

při provádění díla. [5] 

S přihlédnutím k charakteru prací a jejich předpokládanému trvání (cca 12 

měsíců) zhotovitel zpracovává tyto zprávy: [5] 

 Zprávy ke kontrolnímu dni, které se dodávají v intervalu jedné zprávy  

po třech měsících za předpokladu čtyř zpráv v průběhu aktivního 

sanačního zásahu a dvanáct zpráv v průběhu postsanačního 

monitoringu podzemní vody, což je celkem 16 zpráv ke kontrolnímu dni. 

 Závěrečná zpráva o sanaci zemin po ukončení sanačních prací,  

která bude zároveň roční zprávou. 
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 Roční zpráva o průběhu postsanačního monitoringu, složená celkem ze 

tří zpráv. 

 Závěrečná zpráva o ukončení sanačních prací včetně postsanačního 

monitoringu podzemní vody. 

Zpráva ke kontrolnímu dni je zpracována v členění: [5] 

1) Srovnání časového a finančního harmonogramu prací. 

2) Stručná charakteristika lokality, která bude uvedena pouze v první 

zprávě, v dalších zprávách budou uvedeny pouze nové skutečnosti.  

3) Rozsah provedených prací od posledního kontrolního dne. 

4) Shoda, a případné odchylky od věcného, časového a finančního plánu 

prací. 

5) Přehled průběhu čerpání finančních prostředků od posledního 

kontrolního dne. 

6) Bilance odstraněného kontaminantu. 

7) Průběh a stav nakládání s odpady. 

8) Plánované práce na příští období. 

9) Případný návrh opatření požadavků. 

Roční závěrečné zprávy budou zpracovány v členění: [5] 

1) Úvodem číslo a datum usnesení vlády, kterým byla schválena ekologická 

smlouva, její číslo, stručná identifikace nabyvatele, správní rozhodnutí, 

identifikace dodavatele. 

2) Cíl sanace. 

3) Základní údaje o lokalitě kde byly prováděny sanační práce. 

4) Přírodní podmínky, které jsou zohledněny v postupu prací a jejich 

vyhodnocení. 

5) Stručný popis technického řešení. 
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6) Popis prováděných prací: soulad s projektovou dokumentací – metodické 

změny, dodatky, další schválené změny, výsledky sanace, vyhodnocení 

odstranění odpadů, výsledky monitoringu, přehled dokumentace, doklad 

o naplnění databáze SEKM. 

7) Rekapitulace plnění podmínek správního rozhodnutí. 

8) Vyčíslení bilance odstraněného kontaminantu. 

9) Vyčíslení bilance zbytkového znečištění. 

10) Závěr. 
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5. ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce poukazuje na průběh sanačních prací v rámci 

odstranění staré ekologické zátěže ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. Lokalita 

„Štěrková kolej“ je případem prací sanačně – rekultivačních. Zemina na ploše SP 

– 24 byla odtěžena a odvezena na biodegradační plochu ex situ kde byly NEL 

degradovány metodou landfarming a plocha je nadále sledována monitorovacími 

vrty v rámci postsanačního monitoringu. Během dekontaminace plochy se začaly 

kácet náletové dřeviny a navážet vhodná zásypová zemina, pro rekultivaci celého 

území a zamezení kontaktu s těžkými kovy. Funkční využití oblasti o rozloze 

230 000 m2 bude „les“. 

Rekultivační práce na území „Štěrková kolej“ probíhají i v současnosti. Nyní 

se celá plocha zaváží vhodnou zásypovou zeminou. Po celkovém zavezení se 

vysadí na celé ploše travní porost, o který se bude muset pravidelně pečovat. 

Práce na celé lokalitě „Štěrková kolej“ včetně postsanačního monitoringu by 

měly skončit do 31. 10. 2016. 
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