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1.

Úvod

Tato projektová dokumentace analýzy rizik staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého
průmyslového areálu společnosti ŽPSV ve městě Borohrádek byla vypracována jako příloha
k žádosti Města Borohrádek o dotaci v operačním programu životní prostředí 2014 – 2020
(OPŽP), prioritní osa 3, specifický cíl 3.4, aktivita 3.4.2 (Realizace průzkumných prací a
analýz rizik).
PD AR definuje projektované terénní, laboratorní a vyhodnocovací činnosti, které budou
provedeny v rámci analýzy rizik.
Vyhodnocení bude provedeno dle Metodického pokynu MŽP Analýza rizik kontaminovaného
území z roku 2011 (Věstník MŽP č. 3/2011), terénní práce budou provedeny v souladu s MP
MŽP č. 13/2005 pro průzkum kontaminovaného území (Věstník MŽP č. 9/2005) a dle MP
MŽP Vzorkovací práce v sanační geologii z prosince 2006 (Věstník MŽP č. 2/2007).
Práce budou prováděny v souladu s legislativou o geologických pracích – zákon č. 62/1988
Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek MŽP č. 282/2001 Sb., o
evidenci geologických prací a 368/2004 Sb., a 369/2004 Sb., o geologické dokumentaci,
projektování, provádění geologických prací, oznamování rizikových faktorů.
V první fázi budou provedeny všechny terénní práce definované v tomto projektu. V druhé
fázi bude provedeno vyhodnocení terénních dat, zpracována závěrečná zpráva AR a
provedeno naplnění databáze SEKM.
Cíle analýzy rizik:
Analýza rizik poskytne komplexní informace o rozsahu znečištění nesaturované zóny
(stavební konstrukce, podložní zeminy) a saturované zóny v bývalém průmyslovém areálu
společnosti ŽPSV (bývalá betonárka). V další fázi budou posouzena a vyhodnocena reálná
humánní a ekologická rizika.
Výsledkem budou mapy kontaminace stavebních konstrukcí (podlahy budov), podložních
zemin a podzemní vody, vyčíslení kubatury nadlimitně kontaminovaných stavebních
konstrukcí a podložních zemin, návrh variant nápravných (sanačních) opatření (demolice
budov, odtěžba kontaminovaného podloží, sanace podzemní vody, monitoring podzemní
vody) včetně orientačního vyčíslení finančních nákladů sanačních prací.
Záměrem majitele (Město Borohrádek) je zde umožnit výstavbu rodinných a bytových domů,
proto je nutné detailně ověřit znečištění v tomto bývalém průmyslovém areálu.
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Informace o původci znečištění:
·
·
·

·

Předpokládané znečištění vzniklo za provozu společnosti ŽPSV, s.p. po roce 1953.
Výrobní haly závodu byly vybudovány adaptací staré textilní továrny (objekty z roku
1944). Znečištění tedy může pocházet i z tohoto období.
Nástupce společnosti ŽPSV, s.p. společnost ŽPSV, a.s. (se sídlem: Třebízského 207,
687 24 Uherský Ostroh), která vznikla po privatizaci dne 29.4.1992, realizovala již
všechny své činnosti v souladu s platnými předpisy a k dotaci znečištění tedy již
nedocházelo.
Původce znečištění je tedy znám, ovšem zanikl a již neexistuje.

2.
2.1.

Základní údaje o území
Lokalizace a využití území

Město Borohrádek (cca 2 100 obyvatel) se nachází cca 8,5 km jihozápadně od Kostelce nad
Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.
Bývalý areál společnosti ŽPSV je umístěn prakticky ve středu města v obytné zóně. Celková
rozloha areálu činí cca 85 000 m2. Severní a severozápadní hranici oploceného areálu tvoří
Velinský potok (za ním je situována zástavba rodinných domů se zahradami a areál školy), na
jihu a jihozápadě prochází železniční trať Hradec Králové – Choceň (z ní je do areálu vedena
několika-kolejní železniční vlečka). Na východě bezprostředně sousedí zástavba rodinných
domů se zahradami (kde se nachází domovní studny využívané pro užitkové účely).
Na jihozápadě za objekty garáží a historickou skládkou odpadu (zeminy, demoliční stavební
materiál, TKO, nelze vyloučit ani odpady z provozu ŽPSV) založenou v bývalé úvozové cestě
přímo s plotem areálu sousedí trvale obydlený rodinný dům se zahradou (p.č. st. 372), kde je
situována kopaná domovní studna využívaná pro užitkové účely (studna neleží přímo ve
směru proudění podzemní vody od skládky, ale vzhledem k blízkosti skládky nelze její
ohrožení vyloučit).
Bývalý průmyslový areál koupilo město Borohrádek od společnosti ŽPSV, a.s. dne
18.12.2013. Většina budov v areálu je v současnosti bez využití, některé objekty jsou
pronajímány soukromým podnikatelům (např. část bývalé výrobní haly, novější správní
budova z roku 1988).
Areál představuje plochu, která je z větší části zastavěná průmyslovými objekty staršího data
výstavby (od roku 1944), novější je pouze administrativní budova pocházející z roku 1988.
Součástí areálu je rovněž železniční vlečka.
V roce 1955 zde bylo započato s výrobou dodatečně předpínaného pražce DPP 3-T5/RG.
V roce 1956 se začíná rozvíjet výroba pražců DZP-1-T5 PAB a DZP-10T5/RS. V roce 1958
se rozšířila výroba pražců o typ DOSTA. V roce 1961 bylo prvně použito maďarských linek
na výrobu pražců typu SB. Postupně se začala rozvíjet výroba i jiných drobných betonových
výrobků pro potřeby ČSD.
Dle informací bývalého vedoucího pracovníka závodu se v areálu mohou nacházet drobná
ohniska znečištění zejména ropného původu po provozu technologií (zejména využití olejů do
forem, hydraulické oleje jeřábů) a motorových vozidel (nafta, benzín, oleje).
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V areálu byla provozována kotelna (na uhlí), trafostanice (stará a novější), garáže, čerpací
stanice PHM, čistírna odpadních vod, výrobní dílny, hala STP (středně těžká prefabrikace),
truhlárna, armovna.
Bývalé průmyslové objekty jsou ve většině případů pro jakýkoliv účel nepoužitelné, jejich
opravy a rekonstrukce by byly neekonomické a bylo rozhodnuto o jejich demolici. Na jednání
zastupitelstva města Borohrádek konaného dne 24.6.2015 byl schválen záměr demolice
většiny budov (mimo budovy SO.01, SO.08, SO.14, SO.15 a komínu SO.05) a venkovních
zpevněných ploch v bývalém areálu ŽPSV a zrušení železniční vlečky (je dosud funkční, ale
s omezenou zatížitelností, k provozování by bylo nutné zajistit příslušná povolení Drážního
úřadu).
Stav podnikové kanalizace není blíže znám. Bude se jednat převážně o svody do septiků a
sedimentační čistírny odpadních vod (ČOV), následně do přilehlého Velinského potoka. ČOV
není v současné době využívána.
Areál bývalého ŽPSV se do budoucna připravuje jako zóna smíšeného centra, kde by měla
být umožněna výstavba rodinných a bytových domů, případně i zóny pro sportovní využití a
zóny pro drobnou výrobní činnost bez hlukové a zvýšené dopravní zátěže.
Předem je však nutné posoudit a eliminovat riziko kontaminace těchto pozemků určených k
trvalému bydlení. Průzkum je třeba provést i v objektech určených k demolici, aby se při
zpracování projektové dokumentace k odstranění staveb vyloučila kontaminace stavebních
konstrukcí a pozemků pod stavbami (dle sdělení bývalého vedoucího pracovníka ŽPSV byly
opravy znečištěných podlah často řešeny pouze překrytím novou vrstvou betonu).
Nelze vyloučit riziko ohrožení kvality podzemní vody ve stávajících domovních studnách
situovaných v blízkosti areálu – studna na p.č. 649/2 leží přímo ve směru proudění podzemní
vody z prostoru starší trafostanice a nejstarší výrobní haly, vrtaná studna na p.č. 1060 leží
v bezprostřední blízkosti novější trafostanice, kopané studny na p.č. 650/39 a 650/51 pak
v možném směru proudění podzemní vody od novější trafostanice.
Na p.č. 574 v severozápadním okraji bývalého areálu ŽPSV se nachází objekt vodárny
s kopanou studnou, která byla využívána k odběru vody pro výrobu. Betonové stání
pravděpodobně motoru čerpadla uvnitř objektu je viditelně znečištěno ropnými látkami.
Zájmové území je zobrazeno ve vodohospodářské a geologické mapě v měřítku 1 : 50 000
(14-13), v topografické mapě v měřítku 1 : 10 000 a v katastrální mapě 1: 1 000 (viz příl. č. 1
až 4).
2.2.

Majetkoprávní vztahy

Bývalý areál ŽPSV, a.s. se nachází v k.ú. Borohrádek (607614). Vlastníkem celého areálu je
od roku 2013 MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, 517 24 Borohrádek.
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2.3.

Přírodní poměry

Geomorfologické poměry
Z hlediska geomorfologického členění ČR (Demek J. a kol., 1987) se lokalita nalézá
v následujících jednotkách.
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

VI
VIC
VIC – 2
VIC – 2B
VIC – 2B-f

Česká vysočina
Česká tabule
Východočeská tabule
Orlická tabule
Třebechovická tabule
Vysokochvojenská plošina

Třebechovická tabule je plochá pahorkatina převážně v povodí Orlice. Podloží je tvořeno
slínovci, jílovci a spongility svrchní křídy, místy pleistocenními říčními a eolickými
sedimenty. Reliéf je modelován pleistocenními říčními terasami a údolními nivami Orlice a
jejích přítoků, místy sprašové pokryvy a přesypy vátých písků a strukturně denudačními
plošinami a plochými hřbety v oblasti antiklinál a synklinál.
Klimatické poměry
Podle Quittovy klasifikace klimatických oblastí Československa (Quitt, 1971) se lokalita
nachází v teplé oblasti T-2. Pro tuto oblast je charakteristické dlouhým létem, teplým a
suchým, velmi krátkými přechodnými období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem,
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Tab. č. 1: Klimatické charakteristiky oblasti T-2
Klimatický parametr

Hodnota

Počet letních dnů

50–60

Počet dnů s průměrnou teplotou >10 °C

160–170

Počet mrazových dnů

100–110

Počet ledových dnů

30–40

Průměrná teplota v lednu (°C)

−2 až −3

Průměrná teplota v červenci (°C)

18–19

Průměrná teplota v dubnu (°C)

8–9

Průměrná teplota v říjnu (°C)

7–9

Počet dnů se srážkami > 1 mm

90–100

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)

350–400

Srážkový úhrn v zimním období (mm)

200–300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40–50
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Geologické poměry
Dle geologické mapy v měřítku 1 : 50 000 (č. 14-13) se zájmová oblast nachází ve
středočeské oblasti Českého masívu. Lokalita: kvartér, nezpevněné fluviální sedimenty –
písek, štěrk. Okolí: svrchní křída, zpevněné sedimenty – slínovec, jílovec, prachovec.
Z regionálně-geologického hlediska náleží zájmová lokalita České křídové pánvi. Je to naše
největší dochovaná sedimentační pánev na našem území. Pokrývá značnou část severní
poloviny Českého masívu o ploše asi 14 600 km2 a sahá v délce od okolí Drážďan až na
severozápadní Moravu. Původní rozsah pánve byl ovšem ještě větší – můžeme tak soudit
proto, že okrajové uloženiny většinou nejsou zachovány a podlehly pokřídové erozi. Výplň
pánve tvoří převážně klastické sedimenty různé zrnitosti, v mořských uloženinách se
uplatňuje i sedimentace karbonátová (slíny, slínovce, opuky i vápence).
Vlastní lokalita patří k labské litofaciální oblasti. Podloží je tvořeno svrchnokřídovými
slínovci. Křídové sedimenty jsou překryty rozsáhlými akumulacemi kvartérních sedimentů
fluviálního a deluviálního původu. Kvartérní pokryv je tvořen sedimenty holocénu, kam
řadíme fluviální hlinité až hlinitopísčité sedimenty, deluviofluviální hlinitopísčité sedimenty
a naváté písky dále se zde mohou vyskytovat sprašové hlíny a odvápněné spraše.
Hydrogeologické poměry
Podle regionálního hydrogeologického členění náleží zájmové území k hydrogeologickému
rajonu č. 111 – Kvartérní sedimenty Orlice (Olmer M., Kessl J. a kol., 1990). Dle nové
rajonizace 2006 (Olmer M., Herrmann Z., Kadlecová R., Prchalová H. a kol.) se tento rajón
přejmenoval na č. 1110 – Kvartér Orlice.
Do rajónu patří fluviální uloženiny od soutokové oblasti Tiché Orlice a Divoké Orlice na
východě po soutok Orlice s Labem na západě. V podloží se nalézá slínovcová facie křídy,
která tvoří relativně nepropustné podloží. Štěrkopískové uloženiny v poměrně širokém pruhu
sledují tok Orlice a dosahují mocnosti až kolem 10 m.
Tyto kvartérní terasy lze rozdělit do tří skupin podle typu režimu podzemních vod: 1) se
samostatným režimen, b) se spojeným režimen, c) s režimem podzemích vod přímo
ovlivňovaným povrchovým tokem. Druhá skupina je nejrozšířenější, třetí vodohospodářsky
nejvýznamnější.
Hodnoty transmisivity i propustnosti jsou poměrně vyrovnané. Rozdíly jsou však mezi
specifickými vydatnostmi v jednotlivých skupinách teras na pravém a levém břehu i v rámci
samotných skupin. Orientační hodnota je 3,57 l.s-1.km-2.
K dotaci kolektoru z atmosférických srážek dochází v celé rozloze teras. Vzhledem ke změně
chemického typu vod druhé skupiny lze usuzovat na dotace z propustnějších poloh křídy.
K uplatnění vlivu břehové infiltrace dochází v suchých srážkových obdobích (ve 3. skupině
teras) proud podzemní vody směřuje od okrajů rozšíření štěrkopísků k toku, kde dochází
k přirozené drenáži podzemních vod.
Jedná se o mělký kvartérní obzor podzemních vod velké vydatnosti, který v této oblasti
představuje nejvhodnější prostředí pro jímání vody k zásobování větších obcí. Mineralizace
kolísá kolem 0,5-0,6 mg/l.
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Hydrologické poměry
Zájmová lokalita je podle hydrologického členění součástí povodí 1-02-02-080 Velinský
potok. Jedná se o tok III. řádu, plocha povodí 16,5 km2, délka údolí 7,4 km, průměrný průtok
u ústí 0,11 m3/s, lesnatost 60 %. Pramení 1,5 km jižně od Velin ve výšce 299 m n.m., ústí
zleva do Tiché Orlice v Borohrádku ve výšce 253 m n.m.
Velinský potok je dle NV č. 71/2003 Sb. tokem vhodným pro život a reprodukci původních
druhů ryb a dalších vodních živočichů (kaprová voda).
Tichá Orlice (č.h.p. 1-02-02-001) je dle NV č. 71/2003 Sb. tokem vhodným pro život a
reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (kaprová voda) a dle vyhlášky č.
178/2012 Sb. je vodohospodářsky významným tokem.
Ochrana území
a) Podzemní voda
·
·

Ochranná pásma vodních zdrojů v blízkosti lokality vyhlášena nejsou.
Lokalita je součástí CHOPAV Východočeská křída.

b) Chráněná území
·
·

Zájmová lokalita není součástí žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště
chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Prostor soutoku Velinského potoka s Tichou Orlicí je součástí evropsky významné
lokality soustavy NATURA 2000 s názvem Orlice a Labe a současně součástí
regionálního biokoridoru a Přírodního parku Orlice.

Přírodní park Orlice byl zřízen roku 1996 podél toků Tiché, Divoké a spojené Orlice. Přírodní
park má za úkol chránit zachovalé říční a nivní ekosystémy a celkový ráz krajiny v okolí toku.
Tichá, Divoká a spojená Orlice je jednou z mála českých řek, která nebyla ve svém dolním
toku v dlouhých úsecích zregulována, má přirozený a nadále se vyvíjející charakter, náplavy a
obnažené břehy. Na středním toku mají obě Orlice typický podhorský charakter s nivou
širokou i jen několik desítek metrů, na dolním toku pak nížinný charakter s četnými meandry
a starými říčními rameny. Na horním a středním toku je úzká niva obklopena prudkými svahy
zalesněnými smíšeným lesem s převahou buku. Opukové podloží přispívá k pestrosti
podrostu. Roste zde prvosenka vyšší, kýčelnice cibulkonosná, náprstník velkokvětý, vranec
jedlový, hlístník hnízdák, lýkovec jedovatý a áron plamatý. Na prameništích se vyskytuje
bledule jarní. Různé části parku jsou obývány různými charakteristickými druhy ptactva. V
říčních nánosových březích a nádržích dolního toku se vyskytují kulík říční, pisík obecný a
ledňáček říční. Ve vyšších polohách pak hnízdí v pobřežních skalách a pod mosty skorec
vodní a konipas horský. Vyskytuje se vydra říční. Tok Tiché Orlice má status Evropsky
významné lokality z důvodu poměrně hojného výskytu mihule potoční.
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3.

Údaje o kontaminaci

Na lokalitě doposud nebyly prováděny žádné průzkumné hydrogeologické práce za
účelem posouzení znečištění v areálu či jeho okolí. Nejsou tedy známé žádné údaje o
znečištění nesaturované ani saturované zóny.
Dle údajů Geofondu na lokalitě proběhly pouze průzkumné práce v rámci inženýrskogeologických průzkumů v roce 1961 a 1982.
·
·

IG průzkum 1961, který provedl Krajský projektový ústav, Pardubice: 10 ks vrtů hloubky
6,8 až 12,8 m
IG průzkum 1982, který provedla společnost Geoindustria Jihlava: 7 vrtů hloubky 6 – 15
m v prostoru budoucí protihlukové stěny a správní budovy

Následující text popisuje možná ohniska znečištění, kontaminanty, migrační cesty a příjemce
humánních a ekologických rizik.
Na základě rešerše dostupných podkladů (posudek pro odhad ceny areálu) a rekognoskace
lokality lze v bývalém areál ŽPSV vytipovat předpokládaná ohniska znečištění:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Starší trafostanice (p.č.st. 581)
Novější trafostanice (p.č. 578)
Kotelna na uhlí (p.č.st. 571)
Garáže + záchytné jímky PHM (p.č. 975, 976, 977, 978)
Čerpací stanice PHM (p.č.st. 979)
Výrobní dílna (p.č.st. 575)
Výrobní hala STP (p.č. st. 983)
Provozní hala z roku 1944 (p.č. 388/1)
Čistírna odpadních vod (p.č.st. 572)
Armovna (p.č.st. 986)
Nákladové rampy (p.č. 987/3, 1051)
Skládka odpadu v SZ okraji areálu (p.č. 987/15)
Vodárna (p.č. 574) – znečištěné stání motoru pro čerpadlo

Předpokládané kontaminanty
·
·
·
·
·

Ropné látky (uhlovodíky C10-C40, BTEX) – garáže, výrobní haly, ČOV, trafostanice,
vodárna, skládka odpadu
Polyaromatické uhlovodíky (PAU) – kotelna, výrobní haly, skládka odpadu
Polychlorované bifenyly (PCB) – trafostanice (starší a novější)
Toxické kovy (Ni, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, As) – výrobní haly, ČOV, skládka odpadu
Alifatické chlorované uhlovodíky – výrobní haly, ČOV
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Předběžný koncepční model

4.

Expoziční
cesta

Ohnisko znečištění

Transportní cesta

Příjemce rizik

Pracovníci v areálu:
-

Dermální kontakt
s kontaminovanými
stavebními
konstrukcemi

-

Inhalace těkavých látek

Obyvatelstvo v okolí:
Migrace kontaminantů do
nesaturované zóny a následně
do podzemní vody

1

Trafostanice (2x)
Kotelna (na uhlí)
ČOV
Garáže
Čerpací stanice PHM
Výrobní haly
Skládka odpadu

-

Dermální kontakt
s kontaminovanou
podzemní vodou
(stávající domovní
studny)

-

Příjem kontaminované
podzemní vody (pro
případ nových vrtaných
studní v prostoru
předpokládané nové
výstavby rodinných
domů)

Ekosystém Velinského
potoka a Tiché Orlice
2

Migrace kontaminantů do
podzemní vody a následná
komunikace
podzemní
a
povrchové vody

-
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Ochrana dle NV č.
71/2003 Sb. - kaprová
voda
Vodohospodářsky
významný tok
CHOPAV
Východočeská křída
NATURA 2000 – EVL
(Orlice a Labe)

Migrační cesty
·

·
·
·

Ke kontaminaci stavebních konstrukcí (podlahy výrobních hal, trafostanic, kotelny,
garáží, čerpací stanice PHM, nádrže v ČOV, stání motoru ve vodárně) mohlo docházet
v rámci činností v areálu ŽPSV při nakládání s výše uvedenými látkami.
Při dlouhotrvající dotaci kontaminantů mohlo dojít k migraci do podložních zemin a
následně do podzemních vod.
Z ČOV mohlo docházet k úniku kontaminovaných vod do Velinského potoka (povrchová
voda, sediment) a následně až do Tiché Orlice.
K migraci znečištění může docházet z prostoru skládky odpadu v SZ okraji areálu nad
vodárnou.

Příjemci rizik
·
·

·

Humánní rizika nelze vyloučit při kontaktu pracovníků s kontaminovanými stavebními
konstrukcemi, nelze vyloučit inhalaci těkavých látek v budovách.
Humánní rizika nelze vyloučit při využívání podzemní vody ze stávajících domovních
studní v blízkém okolí areálu, které se nacházejí na migrační cestě z areálu k Velinskému
potoku – zejména dermální kontakt při využívání vody pro užitkové účely včetně zálivky
a plnění domovních bazénů.
Ekologická rizika je nutné definovat pro ekosystémy Velinského potoka a Tiché Orlice
(soutok Velinského potoka a Tiché Orlice leží v EVL soustavy NATURA – ochrana
mihule potoční), ohrožení kvality povrchové vody ve smyslu NV č. 23/2011 Sb.

Domovní studny v sousedství bývalého areálu ŽPSV:
·
·
·

Ve městě je sice provozován vodovod, voda z domovních studní je však využívána
k užitkovým účelům, včetně zálivky.
Nelze vyloučit, že voda z vrtané studny na p.č. 1060 je využívána k plnění domovního
bazénu.
Situování studní v nejbližším okolí:
o p.č.st. 372 (SZ)
o p.č. 649/2 (SV)
o p.č. 1060 (vrtaná studna), 650/39, 650/51 (V)
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Projektová dokumentace analýzy rizik

5.
·
·
·
·
·

·
·

Geofyzikální průzkum
Plynometrický průzkum
Vrtné práce – nevystrojené průzkumné vrty (ruční a strojní), trvale vystrojené
monitorovací vrty
Hydrogeologické práce – ověřovací čerpací zkoušky
Vzorkovací práce
o Odběr vzorků stavebních konstrukcí
o Odběr vzorků zemin
o Odběr vzorků podzemních vod
o Odběr vzorků povrchových vod
o Odběr vzorků potočního a kanalizačního sedimentu
Laboratorní práce
Geodetické práce

5.1.

Geofyzikální průzkum

V úvodní fázi AR navrhujeme provést geofyzikální měření metodou MEU (multielektrodové
uspořádání) s krokem elektrod do 5 m na 9 profilech (označení profilů P-1 až P-9) – celková
délka 1 875 m. Situování jednotlivých profilů je zřejmé z přílohy č. 4/2. Uspořádání
elektrodového systému je nutné přizpůsobit situaci na lokalitě (panelové a zpevněné plochy) a
požadovanému hloubkovému dosahu cca 10 - 15 m. Předpokladem k měření je provrtání
betonových panelů v místech vpichu elektrod.
Metoda MEU s použitím mnohoelektrodového kabelu je metoda dvojrozměrné interpretace s
použitím konečných prvků. Měřeným parametrem je zdánlivý měrný odpor pz [Ωm]. Měřící
sekvence je založena na postupném proměření jednotlivých hloubkových úrovní. Měření
probíhá podle určeného algoritmu kontinuálním způsobem v linii profilu do požadované
hloubky. Dvojrozměrné zobrazení umožňuje interpretovat horizontální i vertikální rozhraní v
případě dostatečného odporového kontrastu. Naměřená data vstupují do programu, kterým je
proveden přepočet hodnot do dvojrozměrného odporového modelu prostředí se skutečnými
hloubkami a měrnými odpory geoelektrických vrstev.
Na základě vyhodnocení geofyzikálního průzkumu budou situovány monitorovací a
průzkumné vrty a vytipován převládající směr proudění podzemní vody.
5.2.

Plynometrický průzkum

K ověření znečištění půdní atmosféry na lokalitě těkavými organickými látkami (zejména
ropné látky a chlorované alifatické uhlovodíky) bude provedeno celkem 30 ks neselektivních
atmogeosond a stanovení sumy těkavých organických látek pomocí terénní analytické
aparatury ECOPROBE.
·

·

Sondy budou provedeny jako zárazné hloubky do 1,0 m, v místě zpevněných povrchů
(betonové podlahy) budou provedeny předvrty ruční vrtnou soupravou osazenou
diamantovou korunkou.
Průzkum bude zaměřen na místa, kde dle předpokladu bylo nakládáno s ropnými látkami:
garáže, trafostanice, ČOV, stará výrobní hala, výrobní dílna, hala STP, skládka odpadu.
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Z důvodu komplexnosti posouzení možného zbytkového znečištění bude průzkum
zaměřen i na oblasti, ve kterých nepředpokládáme nadlimitní znečištění: armovna, sklad u
kotelny, dvoulodní hala, panelové plochy v okolí vlečky, „výklopka“ vagónů na
železniční vlečce.
V místech se zvýšenou indikací znečištění budou situovány průzkumné sondy a vrty.

·

·
5.3.

Průzkumné sondy

K ověření znečištění stavebních konstrukcí (podlahy objektů, zpevněné venkovní plochy) a
podložních zemin budou provedeny průzkumné ručně vrtané a strojně vrtané průzkumné
sondy.
Ručně vrtané sondy budou provedeny vrtnou soupravou MAKITA osazenou teleskopickými
kádrovnicemi průměru 70/50/40 mm. Ručně vrtané sondy budou provedeny uvnitř budov a
v místech, kde nebude možný vjezd strojní vrtné soupravy. V místech organoleptické
kontaminace zemin či podzemní vody budou sondy provizorně vystrojeny PVC pažnicí
perforovanou v místě přítoků podzemní vody.
Ve venkovních prostorech budou provedeny strojně vrtané průzkumné sondy hloubky 5,0 m.
V místech organoleptické kontaminace zemin či podzemní vody budou sondy provizorně
vystrojeny PVC pažnicí perforovanou v místě přítoků podzemní vody.
Celkem je projektováno 30 ks sond do hloubky 3,0 m a 20 ks sond do hloubky 5,0 m.
Po provedení geologické dokumentace, odběru vzorků podlah (dle potřeby i zdiva), zemin a
případně podzemních vod (v případě jejich zastižení), budou ručně vrtané sondy likvidovány
zpětným záhozem. Kontaminovaná vrtná jádra budou odstraněna v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (odvoz na příslušnou skládku odpadu SOO/S-NO). Prostupy v podlahách budou zabetonovány
(v případě požadavku majitele pozemků).
·
·
·

·

Sondy budou situovány na základě výsledků atmogeochemie a geofyzikálního průzkumu.
Jejich umístění bude podřízeno průběhu inženýrských sítí.
Kromě předpokládaných ohnisek znečištění: trafostanice (stará a novější), kotelna, ČOV,
garáže, čerpací stanice PHM, stará výrobní hala, výrobní dílna, hala STP, vodárna (stání
motoru čerpadla), skládka odpadu nad vodárnou, budou provedeny i v dalších prostorech:
truhlárna, sklady u kotelny, armovna, dvoulodní hala, rampa mezi dvoulodní halou a
kotelnou, rampa u haly STP, „výklopka“ vagónů na železniční vlečce, zpevněné (panelové
plochy) ve střední a jižní části areálu, povrchové skládky odpadu v jižní části areálu.
Vytyčení všech pozic průzkumných vrtů bude provedeno na základě výše uvedeného
(výsledky atmogeochemie, geofyzikálního průzkumu a průběhu inženýrských sítí) a bude
odsouhlaseno v rámci technického kontrolního dne (za účasti investora, technického
dozoru investora, MŽP a ČIŽP).
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5.4.

Trvale vystrojené monitorovací vrty

Znečištění podzemní vody bude ověřeno realizací 10 ks monitorovacích vrtů (HV-1 až
HV-10) hloubky 10 m (respektive do dosažení skalního podloží). Projektované pozice vrtů
jsou zřejmé z přílohy č. 4/2.
·
·
·

Přesná pozice vrtů bude určena na základě výsledků geofyzikálního průzkumu a bude
podřízena dostupnosti lokality pro vrtnou techniku a průběhu inženýrských sítí.
Vytyčené pozice monitorovacích vrtů budou odsouhlaseny v rámci technického
kontrolního dne (za účasti investora, technického dozoru investora, MŽP a ČIŽP).
Na geofond ČR bude oznámena realizace průzkumných vrtů a monitorovacích vrtů.

Monitorovací vrty budou hloubeny technologií rotačně–příklepného vrtání průměrem 282/220
mm s průběžným propažováním manipulačními pažnicemi v nesoudržných polohách.
Monitorovací vrty budou trvale vystrojeny PVC zárubnicemi Ø 140 mm, které budou
v místech přítoků podzemní vody perforovány. Zhlaví bude utěsněno proti průsaku
povrchových vod cementovou směsí a zabetonováno. Vrty budou zabezpečeny převlečným
ocelovým zhlavím vyvedeným nad úroveň okolního terénu s uzávěrem na šrouby.
Kontaminovaná vrtná jádra budou odstraněna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (odvoz na příslušnou skládku odpadu S-OO/S-NO).
Nebude-li z výsledků AR vyplývat realizace monitoringu podzemní vody, budou
monitorovací vrty po souhlasném stanovisku TDI, MŽP a ČIŽP odborně likvidovány. Bude
vytažena výstroj, v intervalu zvodnění proveden zásyp štěrkem, zbytek bentonitem.
O likvidaci vrtů bude zhotovena technická zpráva, která bude zaslána na Geofond ČR.
5.5.

Hydrodynamické zkoušky

Na nově realizovaných monitorovacích vrtech (HV-1 až HV-10) budou provedeny
hydrodynamické zkoušky za účelem zjištění základních hydraulických charakteristik
kolektoru. Zkoušky budou provedeny jako ověřovací. Budou prováděny v souladu s ČSN 73
6614 – Čerpací zkoušky. Hladina podzemní vody bude měřena elektrokontaktním
hladinoměrem, průtok bude zjišťován objemovým způsobem. Z údajů zjištěných v čerpaných
vrtech budou vypočteny odporové charakteristiky kolektoru – koeficient filtrace a koeficient
transmisivity.
Čerpaná podzemní voda bude vypouštěna přes sorpční filtr a v dostatečné vzdálenosti od vrtu
bude zasakována (případně vypouštěna do kanalizace). Po ukončení čerpací zkoušky bude
změřena stoupací zkouška.
Mezi jednotlivými čerpacími zkouškami budou čerpadlo a hadice promyty čisticím
prostředkem (při organoleptické kontaminaci vody).
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Vzorkovací práce

5.6.

Postupy při odběru všech vzorků budou v souladu s platnými normami, zejména s MP MŽP č.
13/2005 a MP MŽP Vzorkovací práce v sanační geologii z roku 2006.
Vzorky budou v předepsaných vzorkovnicích transportovány v izotermických boxech do
akreditované laboratoře k provedení analýz.
5.6.1. Odběr vzorků stavebních konstrukcí a zemin
Bude odebráno celkem 70 ks vzorků stavebních konstrukcí (betonové podlahy, zdivo),
podložních zemin a odpadů (skládka odpadu nad vodárnou).
Intervaly odběru zemin z vrtných jader budou určeny odpovědným hydrogeologem (zejména
na základě úrovně organoleptického znečištění).
5.6.2. Odběr vzorků podzemních vod
Z monitorovacích vrtů budou odebrány vzorky podzemních vod v dynamickém režimu (po
odčerpání minimálně trojnásobku objemu vodního sloupcem vrtu). Vzorky k analýze
uhlovodíků C10-C40 budou odebrány po nástupu hladiny podzemní vody odběrovým válcem
z úrovně do 0,5 m pod hladinou vody).
Před odběrem vzorku vody bude zdokumentováno:
·
·
·
·

Před zahájením čerpání – hloubka vrtu, případná mocnost volné fáze RL
Ustálená hladina podzemní vody
Dynamická hladina podzemní vody
Průtok Q (l/s)

Z vybraných průzkumných sond budou odebrány vzorky podzemní vody ve statickém režimu
pomocí nerezového odběrového válce.
Celkem je projektován odběr 30 ks vzorků podzemních vod.
5.6.3. Odběr vzorků povrchových vod
Z Velinského potoka je projektován odběr 4 ks povrchových vod (nad areálem, nad ČOV, pod
ČOV, pod areálem) – viz příloha č. 4/2.
Odběr vzorků bude proveden pomocí nerezového odběrného válce nebo přímo do vzorkovnic
(jako jednorázový). V době odběru bude orientačně změřen průtok v toku.
Bude-li to technicky možné, bude z vybraných kanalizačních šachet a jímek odebráno 5 ks
povrchových vod.
5.6.4. Odběr vzorků potočního a kanalizačního sedimentu
Vzorky 4 ks potočního sedimentu budou odebrány na stejných profilech, jako povrchová
voda. Vzorky budou provedeny jako směsné z úseků dlouhých cca 2 metry. U odebíraných
vzorků bude zaznamenána barva, zrnitost, mocnost sedimentu, hloubka odběru.
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Bude-li to technicky možné, bude z vybraných kanalizačních šachet, jímek či nádrží ČOV
odebráno 5 ks směsných vzorků sedimentu.
5.7.

Laboratorní analýzy

Rozsah analytických prací je uveden v následující tabulce.
Tab. č. 2: Rozsah laboratorních analýz
Vzorkovaný materiál

Stavební konstrukce,
zeminy, odpady

Podzemní voda

Povrchová voda
(potoční, odpadní)
Potoční a kanalizační
sediment

5.8.

Rozsah laboratorních analýz

Počet

Uhlovodíky C10-C40
Toxické kovy (Ni, Cd, Cr, Cu, Zn, Pb, As, Hg)
PAU
PCB
BTEX
Výluh uhlovodíky C10-C40
Výluh toxické kovy (Ni, Cd, Cr, Cu, Zn, Pb, As, Hg)
Výluh I. třídy dle vyhl. č. 294/2005 Sb.
Uhlovodíky C10-C40
Toxické kovy (Ni, Cd, Cr, Cu, Zn, Pb, As, Hg)
PAU
PCB
BTEX
ClU
ZCHR (pH, CHSK, vodivost, dusičnany, dusitany,
amonné ionty, chloridy, sírany, fosforečnany, Fe, Mn)
Uhlovodíky C10-C40
Toxické kovy (Ni, Cd, Cr, Cu, Zn, Pb, As, Hg)
PAU
ZCHR (pH, CHSK, vodivost, dusičnany, dusitany,
amonné ionty, chloridy, sírany, fosforečnany, Fe, Mn)
Uhlovodíky C10-C40
Toxické kovy (Ni, Cd, Cr, Cu, Zn, Pb, As, Hg)

70
50
50
10
10
5
5
5
30
30
30
15
15
15
15
9
9
9
9
9
9

Geodetické práce

Veškeré průzkumné objekty budou polohopisně a výškopisně zaměřeny v souřadnicích
S-JTSK a Balt po vyrovnání a zakresleny do situace lokality.
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6.

Vyhodnocení prací a závěrečná zpráva AR

Rozsah a kvalita prováděných prací budou řízeny, kontrolovány a vyhodnocovány
prostřednictvím řešitelského týmu zhotovitele. Údaje zjištěné průzkumnými pracemi budou
zpracovány graficky (mapy kontaminace zemin a podzemních vod) a tabelárně pro využití
v analýze rizik.
Na základě výsledků průzkumných, vzorkovacích a laboratorních prací bude aktualizován
předběžný koncepční model. Analýza rizika bude vypracována v souladu s Metodickým
pokynem MŽP 1/2011 Analýza rizik kontaminovaného území (Věstník MŽP č. 3/2011),
terénní práce budou provedeny dle Metodického pokynu MŽP č. 13/2005 pro průzkum
kontaminovaného území.
Veškerá data získaná v rámci AR budou vložena do databáze SEKM v souladu s platnou
metodikou MŽP.
7.

Harmonogram prací

Činnost/měsíc
Přípravné práce
Geofyzikální průzkum
Plynometrický průzkum
Vytyčení vrtů
Vrtné práce – nevystrojené sondy
Vrtné práce – monitorovací vrty
Vzorkovací práce
Čerpací zkoušky
Laboratorní práce
Geodetické zaměření
Koordinace prací
Vyhodnocení výsledků
Zpracování mapových podkladů
Zpracování AR
Plnění databáze SEKM
Likvidace monitorovacích vrtů

8.

I.

II.

III.

Výkaz výměr, rozpočet prací

Výkaz výměr je součástí přílohy č. 8, rozpočet prací přílohy č. 9.
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