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Abstract: 

A chemical production in Kaznejov has almost 180 years long history with wide range 
of products. A contamination of soils followed by contamination of groundwater in the factory 
area, adjacent landfill and storage of sludge from sewage treatment plant is a consequence of 
the production. The contamination is mainly anorganic. Major contaminants are Co, Ni, As, 
Pb, Cd, Hg. An actualization of risk assessment was conducted by the company GEOtest, a.s. 
The main consequences of the contamination are health and environmental risks and limited 
use of groundwater. The contamination is also spreading into residential wells in Kaznejov. 
Among the recommended remedial measures is an remediation project for contaminated 
sludges deposited in the pits after mining of kaolin, which are situated in the forest near 
Kaznejov. 
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ÚVOD 
Tento článek prezentuje projekt aktualizace analýzy rizik, který byl proveden 

společností GEOtest, a.s. v období od července 2011 do března 2012. Projekt spočíval 
především v realizaci průzkumných prací a aktualizaci analýzy rizik v areálu společnosti 
OMGD, s.r.o., na přilehlé skládce odpadů a v prostoru jam po těžbě kaolinu (místní název 
„oprámy“). Aktualizace analýzy rizik byla provedena podle „Metodického pokynu č. 1 
Ministerstva životního prostředí pro analýzu rizik kontaminovaného území“ z ledna 2011.  
 
 
1 HISTORIE ÚZEMÍ 

Stará ekologická zátěž v Kaznějově pochází z jednoho z nejstarších chemických 
komplexů provozovaných na území ČR. V průběhu téměř 180 let až do dnešní doby byly 
v chemických závodech v Kaznějově provozovány různé chemické technologie s velmi 
rozmanitou skladbou produktů. Chemická výroba v Kaznějově byla založena již v roce 1833 
obchodníkem J. D. Starckem, který v souvislosti s objevem uhelných ložisek v Kaznějově (r. 
1819) přenesl do této lokality výrobu kyseliny sírové z nedaleké Hromnice. Mezi další 
chemické produkty vyráběné v minulosti patří oleum, fosfor, kyselina pyrosírová, kyselina 
dusičná, zelená skalice, modrá skalice, kyselina monochlorsulfanová, síran hlinitý, klih 
z kostí, hnojiva superfosfátu, kyselina solná, kyselina chlorovodíková, sirník sodný, ledek 
draselný, ledek sodný, kyselina fluorovodíková, hydroxid hlinitý, kyselina citronová, kyselina 
vinná, alkalické fosforečnany, fluoridy, tavící soli, kovové germanium, luminofory, RTG-
folie, soli kobaltu a niklu, síran nikelnatý, dusičnan měďnatý, vitacit, chlorid vápenatý, octan 
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manganatý. V současnosti je chemická výroba zastavena a většina budov v areálu závodu je 
demolována. 

Od založení chemického podniku v roce 1833 je na jeho jižním okraji v provozu 
skládka, na kterou byla ukládána většina odpadních produktů vzniklých při provozu továrny. 
Provoz skládky byl ukončen v 90. letech 20. století a následně byl vypracován projekt 
rekultivace, který se realizoval ve 4 etapách. Nová zabezpečená skládka průmyslových 
odpadů skupiny S II přiléhá k jižnímu okraji původní staré skládky. Tato skládka byla 
založena v roce 1994 a slouží k odstraňování odpadů kategorie O a O/N. Skládka je opatřena 
sběrným drénem povrchových vod, zavedeným na ČOV a monitorovacím systémem kontroly 
kvality podzemních vod s využitím vystrojených hydrogeologických vrtů. V prostoru staré 
skládky byla postavena fotovoltaická elektrárna.  

Jižně od areálu závodu a skládky se nachází prostor oprámů. Jedná se o opuštěná 
povrchová důlní díla po těžbě kaolinu, která byla následně využívána k ukládání odpadu. 
V letech 1964 až 1969 byly realizovány úpravy a výstavba kalovodu v souvislosti s výstavbou 
anaerobní biologické čistírny odpadních vod (BČOV) pro výrobnu kyseliny citronové 
povrchovým kvašením. Kalovodem byly v období let 1967 až 1986 čerpány kaly z anaerobní 
čistírny a z chemické čistírny odpadních vod nejdříve v množství cca 100 až 120 m3 za den. 
Kromě výše uvedených kalů byly do jižního oprámu v roce 1974 až 1975 ukládány i externí 
odpadní kaly, jako byly například sulfitové výluhy z papírenského průmyslu. Ukládání 
odpadu do oprámů bylo definitivně ukončeno v roce 1980. Množství uložených odpadů – 
zvodněných kalů v oprámech je cca 244 000 m3. 

V prostoru oprámů došlo k několika haváriím spojených i s únikem uložených odpadů 
mimo úložný prostor. V současnosti jsou oprámy ponechány přirozené sukcesi, břehy 
zarůstají náletovými dřevinami a není nijak ošetřeno vymývání odpadů v nich uložených 
srážkovou a povrchovou vodou. 
 
 

2 PŘÍRODNÍ POMĚRY 
Obec Kaznějov leží cca 18 km severně od Plzně a náleží do okresu Plzeň – sever. Na 

území města Kaznějov žije v současné době více než 3 000 obyvatel. 
 

2.1 Geomorfologie a geologické poměry 
Podle geomorfologického členění [1] náleží zájmová oblast do Kaznějovské 

pahorkatiny, která na severu uzavírá Plzeňskou kotlinu. Pahorkatina je charakterizována 
poměrně malými výškovými rozdíly a celkovým sklonem do Plzeňské kotliny. Západním 
směrem přechází terén do Dolnobělské vrchoviny a na jih do Hornobřízské pahorkatiny. Tyto 
krajinné útvary jsou součástí Plzeňské pahorkatiny a Poberounské soustavy. 

Podloží pánve je v prostoru zájmového území tvořeno slabě metamorfovanými 
sedimenty tepelsko-barrandienského proterozoika. Kromě fylitů, xylitických břidlic 
a xylitických drob se zde hojně vyskytují polohy bazických vulkanogenních hornin a jejich 
tufů, místy prorážené žilnými deriváty variského magmatismu různého složení. Výplň pánve 
vznikala v jezerním prostředí a je tvořena výhradně karbonskými horninami. Nejhlubší partie 
jsou budovány Radnickými vrstvami Kladenského souvrství, které nevychází na povrch. 
Jedná se o sedimenty říčního typu – hrubozrnné, málo vytříděné – světle šedé arkózové 
pískovce. Ve svrchní části se vyskytují uhelné sloje a vulkanogenní horniny. Nýřanské vrstvy, 



které patří rovněž do Kladenského souvrství, začínají sedimentací pestrých aleuropelitů, které 
jsou většinou šedé a jemnozrnné. Do pánve byly splachovány částečně zvětralé materiály 
z masivů, které obsahovaly horniny převážně žulového charakteru. Horniny po usazení 
zvětrávaly v poměrně teplém klimatu a tak vznikla dnešní ložiska kaolinů. V místech nově 
realizovaných monitorovacích vrtů nebyly kaolinizované arkózové pískovce zastiženy. 
Kaolinizované karbonské sedimenty se nacházejí především západně od zájmového prostoru 
OMGD, s.r.o. V minulosti probíhala v zájmovém území těžba uhlí. Uhlonosné vrstvy 
v produktivním vývoji se nacházejí v hloubkách do 120 m, uhelné proplástky byly zastiženy i 
v poměrně malé hloubce pod terénem. Pokryvné útvary jsou zastoupeny terciérními 
(nesouvislý klastický pokryv fluviálního charakteru, místy s jílovitými polohami) 
a kvartérními sedimenty. Ty jsou tvořeny především svahovými a splachovými sedimenty, 
řidčeji sedimenty fluviálními, eolitickými a antropogenními. Tektonické poměry pánve jsou 
značně složité. Horniny jsou uloženy převážně horizontálně až subhorizontálně s maximálním 
úklonem vrstev 10° až 15°. Na tektonické stavbě pánve se téměř výlučně podílí tektonika 
směru SZ – JV a SV – JZ. Zlomy ostatních směrů se uplatňují jen vzácně.  
 

2.2 Hydrogeologické poměry 
Zájmové území náleží do hydrogeologického rajónu č. 5110 Plzeňská pánev, a to do její 

severozápadní části. V širším okolí zájmového území existují dvě základní hydrogeologické 
struktury: spodní, kde je zvodnění vázáno na puklinovou síť hornin svrchního proterozoika 
a svrchní, v karbonských sedimentech Plzeňské pánve. Proterozoické sedimenty jsou na 
podzemní vody poměrně chudé a jejich propustnost je velmi nízká. Plzeňská karbonská pánev 
představuje dokonale uzavřený hydrogeologický celek ohraničený daleko méně propustnými 
horninami svrchního proterozoika. Ze čtyř souvrství Plzeňské pánve jsou vodohospodářsky 
významné především dvě spodní souvrství a to Kladenské a Týnecké. Kladenské souvrství 
(spodní šedé), tvořené převážně propustnými psamity, které se střídají s nepropustnými pelity, 
obsahují několik dílčích kolektorů. Propustnost se zde mění v horizontálním i vertikálním 
směru, především v důsledku litologického vývoje, tektoniky a důlní činnosti. Týnecké 
souvrství (spodní červené) má menší propustnost především díky kaolinickému zvětrávání 
arkóz. V jeho nadloží v Malesických vrstvách, je výrazná průběžná poloha jílovců, která je 
dobrým izolátorem regionálního charakteru a způsobuje tak piezometrické napětí zvodně v 
Týneckém souvrství. Právě toto souvrství tvoří podloží skládkového tělesa v areálu 
společnosti OMGD, s.r.o.  

Obecně je pro Plzeňskou karbonskou pánev charakteristická nejen propustnost 
průlinová, která je pro tyto horniny typická, ale výrazně se zde uplatňuje také propustnost 
puklinová. Propustnost se výrazně mění s hloubkou pod úrovní terénu v souvislosti s velikostí 
napětí a deformací v horninovém prostředí. Všeobecně se uvádí, že limitující hloubkou pro 
propustnost karbonských sedimentů úroveň 120 m, kdy se karbonské sedimenty stávají 
prakticky nepropustnými. Z novějších prací však vyplývá, že k výraznějšímu pohybu 
podzemní vody dochází v pánevní struktuře ještě v hloubkách cca 300 m. 
Z hydrogeologických průzkumných prací provedených v zájmové oblasti a v jejím okolí 
v souvislosti s těžbou kaolínových ložisek vyplývá, že horniny ložisek vykazují koeficient 
filtrace na úrovni cca n.10-7 až n.10-8 m.s-1. Oproti tomu souvislá karbonská zvodeň, 
nacházející se při bázi kaolinizovaných hornin, která svým zvodněním limituje těžbu kaolínu, 
vykazuje koeficient filtrace většinou na úrovni cca n.10-5 až n.10-6 m.s-1. Průměrný koeficient 
transmisivity permokarbonských kolektorů se pohybuje v řádech 10-5 až 10-4 m2.s-1.  

Jak uvádí V. Holeček [2], směr proudění podzemních vod (obrázek č. 1) je v širší 
zájmové oblasti areálu s hloubkou výrazně proměnlivý, a to proto, že nad úrovní regionální 



zvodně jsou jednotlivé zavěšené a různě propojené zvodnělé obzory odvodňovány ve směru 
sklonu vrstev a to od VSV k ZJZ. Regionální karbonská zvodeň postupuje do širší zájmové 
oblasti od SZ a její postup se v zájmové oblasti stáčí k okraji pánevní sedimentace (k východu 
až SV) a do údolí jednotlivých vodotečí odvodňujících pánevní strukturu. Východní až SV 
okraj pánevní struktury je odvodňován především prostřednictvím Kaznějovského potoka 
a jeho bezejmenných přítoků. Směry přirozeného proudění podzemních vod regionální 
zvodně jsou navíc ovlivněny i její exploatací. 

 
Obr. č. 1: Hydroizohypsy karbonské zvodně (zdroj.: V. Holeček (2010)) 

Chemismus podzemních vod regionální karbonské zvodně je v neovlivněném stavu 
v převážné míře reprezentován základním typem kalcium-bikarbonátovým s celkovou nízkou 
mineralizací pohybující se okolo hodnoty 100 mg.l-1. Jedná se o vody měkké, agresivní.  

Významné zdroje podzemních vod (jímací území) se nacházejí při západní hranici 
zájmového území, které zahrnuje jímací objekty OMGD, s.r.o. a LB MINERALS, s.r.o. 
V prostoru východně a jižně od oprámů leží jímací zdroje podzemních vod Býkov a Horní 
Bříza. 

V zájmovém prostoru Kaznějova byla ověřena existence 29 vodních zdrojů 
individuálního zásobování [2]. Již počátkem 20. století bylo provedeno napojení občanské 
zástavby v dotčeném území na veřejný vodovod. Ne všechny domy jsou však na něj 
napojeny, a proto slouží tyto zdroje nadále k individuálnímu zásobování.  

Směr proudění podzemní vody první zvodně v karbonských sedimentech v blízkém 
okolí oprámů je generelně směrem k východu až JV, k říčce Třemošná. Sklon hladiny 
podzemní vody na lokalitě je 4 %, v širším regionu cca 0,8 %. Uvádí se rovněž drenážní 
funkce tektonických linií východně od oprámů k prameništi Býkov.  
 
 



3 PŘEHLED PROVEDENÝCH PRACÍ 
Předmětem prezentované aktualizace analýzy rizik bylo doplnění aktuálních informací 

a aktualizace původní analýzy rizika z roku 2002 [3] podle platného metodického pokynu 
MŽP z ledna 2011. Pro splnění zadaného úkolu byly realizovány následující práce:  

• dokumentace lokality  
• rešerše archivních materiálů 
• revize, aktivace a prohlídka vrtů 
• karotážní práce 
• geofyzikální měření na skládce a v oprámech 
• posouzení stability hráze 
• vrtné práce 
• geodetické práce  
• vzorkovací práce (zeminy, voda, sedimenty) 
• měření stavu hladiny vody. 
Pro vyhodnocení míry a vývoje kontaminace byly klíčové vzorkovací práce zemin 

a vod. Celkem bylo odebráno 52 vzorků zeminy, jednalo se o vzorky z mělkých sond 
vyhloubených v areálu závodu OMGD, s.r.o. v místech předpokládané kontaminace. Jejich 
hloubka dosahovala dvou až tří metrů. 

V rámci průzkumných prací byla vzorkována podzemní voda v prostoru areálu závodu 
a skládky, ve vybraných domovních studních v Kaznějově, v prostoru oprámů a jímacích 
území Horní Bříza a Býkov a také povrchová voda z oprámů. Pro vzorkování podzemních 
vod bylo vybráno 34 objektů pro první kolo vzorkování (září 2011) a 17 objektů pro druhé 
kolo vzorkování (prosinec 2012). 

Při vzorkování v září 2011 byly odebrány rovněž 4 vzorky povrchové vody v 
jednotlivých oprámech, včetně uložených kalů. V prosinci byly odebrány 2 vzorky vody 
z jímacích území Býkov a Horní Bříza. Oba vzorky byly odebrány na vstupu surové vody do 
úpraven vody v Horní Bříze, které spravuje společnost Veolia, a.s. 

Vzorky podzemní a povrchové vody byly odebrány v souladu s příslušnými částmi ISO 
ČSN 5667 "Pokyny pro odběr vzorků vod" a Metodickým pokynem MŽP „Vzorkovací práce 
v sanační geologii“. 

Odebrané vzorky vody byly předány na následující chemické analýzy: 
• fyzikálně chemický rozbor, 
• vybrané stopové kovy (SK): Ni, Cr, Co, Mo, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Cr, Be, 
• uhlovodíky ve skupině C10–C40, 
• jednosytné fenoly (FN-1), 
• anionaktivní tenzidy (PAL-A), 
• polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), 
• polychlorované bifenyly (PCB). 

 
 



4 VÝSLEDKY 
V zeminách v prostoru areálu bylo zjištěno překročení závazných legislativních limitů u 

As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, PAU, EOX, C10–C40 a PCB. Zjištěná kontaminace indikuje 
antropogenní znečištění a promýváním srážkovou vodou se může dostávat do nesaturované 
zóny a do podzemní vody. 

V odebraných sedimentech z oprámů bylo zjištěno překročení závazných legislativních 
limitů u Cd, Pb, Hg, Ni, EOX, C10–C40 a PCB. Vysoké byly i koncentrace Co. Zjištěná 
kontaminace se může promýváním srážkovou a povrchovou vodou dostávat do nesaturované 
zóny a do podzemní vody. 

V podzemní vodě v prostoru areálu závodu a skládky bylo zjištěno překročení 
závazných legislativních limitů u Cd, Pb, Hg, Zn, Mn, Be, Cr, Ni, Co, Mo (lokálně), Li, NH4

+, 
Na, síranů, chloridů, dusitanů, dusičnanů, fluoridů, hydrogenuhličitanů, tenzidů, lokálně 
vybraných PAU. Zjištěné koncentrace daných látek, s výjimkou manganu, který se na lokalitě 
vyskytuje ve zvýšeném množství přirozeně, indikují antropogenní znečištění podzemní vody 
v prostoru areálu závodu, které ohrožuje podzemní vodu v okolí. 

V podzemní vodě ve vybraných domovních studnách v Kaznějově bylo zjištěno 
překročení závazných legislativních limitů u pH, síranů, vápníku, hořčíku, dusičnanů, Cd, Hg, 
Mn, Fe, Be a Ni. Nejvíce znečištěná byla studna v blízkosti koupaliště, kde není možnost 
připojení na veřejný vodovod a je tedy využívaná k pití, koupání a zalévání. Kontaminace 
v západní části Kaznějova má pravděpodobně souvislost s existencí privilegovaných cest 
(např. zóny s vyšší propustností) a s mírou vodohospodářsky využívaných objektů, díky 
čemuž může docházet ke změnám směru proudění podzemní vody a hydraulického gradientu 
a tím pádem i rozvlečení kontaminace. Díky víceméně časově a prostorově stabilní 
koncentraci hlavních polutantů (zejména Ni a Co) lze za primární zdroj těchto kovů 
považovat areál závodu a skládku. Přirozeně zvýšené obsahy jsou v případě manganu 
a železa. Zvýšené obsahy dusičnanů mohou mít jiný zdroj. 

V povrchové vodě z oprámů bylo zjištěno překročení závazných legislativních limitů u 
Cd, Ni, Co, NH4

+, dusičnanů a tenzidů. Zjištěná kontaminace je antropogenního původu, 
vzniklá vyluhováním uložených kalů. 

V podzemní vodě v prostoru oprámů bylo zjištěno překročení závazných legislativních 
limitů u Cd, Pb, Zn, Mn, Ni, Co, C10–C40, Na, chloridů, hydrogenuhličitanů a vybraných 
PAU. Zjištěné koncentrace daných látek indikují antropogenní znečištění podzemní vody 
v prostoru oprámů. 

V prostoru jímacích území Horní Bříza a Býkov bylo v jímané vodě (před úpravou) 
zjištěno překročení závazných legislativních limitů u Mn, Fe, pH a Mg. 

Pro zjištění množství kalů a vody v lagunách byly použit program Surfer. Podkladem 
pro interpolaci dat do pravoúhlých mřížek byly pro dna jednotlivých oprámů staré výkresy 
z roku 1961. Geofyzikální průzkum, provedený v září 2011 firmou Geonika, poskytl údaje 
o hloubce kalů v ploše pod hladinou vody v jednotlivých lagunách. Vypočtené objemy kalů 
a vody jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 
 
 
 
 



Tabulka č. 1: Objemy kalů a vody v oprámech 

Oprám V kalů  
(m3) 

Maximální 
mocnost kalů 

(m) 

V vody  
(m3) 

Hladina vody  
8. 12. 2011  

(m n.m.) 
Severní A 11 700,53 5,3 12 938,65 449,74 
Severní B 7 017,63 4.9 4 082,84 449,88 
Severní C 4 768,12 3.3 1 095,5 446,7 

Jižní 4 169,31 2.3 9 570,73 433,97 
Celkem 27 655,59  27 687,72  

Mezi důležité výsledky patří hodnocení zdravotních rizik.  
V prostoru areálu závodu a skládky byla zjištěna následující nekarcinogenní rizika pro 

pracovníky dle zvolených expozičních scénářů: 

• náhodné požití kontaminované zeminy a prachu – zejména kontaminace arsenem 
a olovem (HQ = 7,70) 

• inhalace kontaminovaného prachu z kontaminované zeminy – zejména 
kontaminace arsenem a ropnými uhlovodíky (HQ = 3,80) 

• dermální kontakt s kontaminovanou podzemní vodou – zejména kontaminace 
manganem (HQ = 6,04) 

Z tohoto důvodu bylo při demoličních, sanačních a výkopových pracích doporučeno 
používání adekvátních ochranných pomůcek (např. respirátor, rukavice, vhodný oděv), tedy 
prostředky BOZP, případně snížit dobu expozice, ať už denní či celkovou a/nebo zvlhčovat 
bourané stavební konstrukce či kopanou zeminu vodou, aby se zabránilo zvýšení prašnosti. 
Zjištěná kontaminace v areálu závodu je rovněž nepřípustná s ohledem na budoucí využití 
území (obytná zástavba). Z hlediska dlouhodobé ochrany životního prostředí a zdraví 
obyvatel je vhodné odstranit potenciální zdroje znečištění a tím zamezit dalšímu průniku 
kontaminace do životního prostředí. 

Pro obyvatele obce Kaznějov (zejména pro ty, kteří nemají možnost připojení na 
veřejný vodovod) využívající kontaminovanou podzemní vodu z domovních studní k pitným 
účelům a ke koupání byla zjištěna následující nekarcinogenní rizika: 

• ingesce kontaminované podzemní vody – zejména kontaminace manganem, 
kobaltem, niklem a dusičnany (HQ = 18,9 pro dospělé, HQ = 39,5 pro děti) 

• dermální kontakt s kontaminovanou podzemní vodou – obyvatelstvo Kaznějova 
využívající studny (HQ = 1,20 pro děti) 

Z tohoto důvodu je vhodné doporučit institucionální zákaz používání kontaminované 
podzemní vody pro pitné účely – tato varianta připadá v úvahu pouze v místech, kde mají 
obyvatelé možnost připojení na veřejný vodovod a i zde bude mít pravděpodobně pouze 
informativní charakter (finanční a zvyklostní důvody). Pravidelné koupání v této vodě také 
nelze doporučit z důvodu zvýšené rizikovosti, zejména u dětské populace. 

V prostoru oprámů bylo zjištěno nekarcinogenní riziko pro pracovníky dle zvoleného 
expozičního scénáře (při sanačních pracích): 

• náhodné požití kontaminovaných sedimentů – zejména kontaminace kobaltem 
(HQ = 5,93) 



Z tohoto důvodu rovněž doporučujeme při sanačních a výkopových pracích používání 
adekvátních ochranných pomůcek (např. rukavice, vhodný oděv), tedy prostředky BOZP, 
případně snížit dobu expozice, ať už denní či celkovou. 

Karcinogenní rizika nebyla zjištěna v rámci žádného expozičního scénáře. 
 
 

ZÁVĚR 
V prostoru společnosti OMGD s.r.o. byla v nesaturované zóně zjištěna plošná 

kontaminace zemin převážně stopovými kovy, v saturované zóně plošná kontaminace 
podzemní vody rovněž převážně stopovými kovy, která překračuje hranici závodu do prostoru 
obytné zástavby. 

V prostoru skládky tvoří nesaturovanou zónu deponie odpadů, s plošnou kontaminací 
uloženého materiálu zpravidla stopovými kovy. V saturované zóně byla zjištěna plošná 
kontaminace podzemní vody stopovými kovy a dalším zejména anorganickým znečištěním. 

V prostoru oprámů byla zjištěna plošná kontaminace povrchové vody a uložených kalů 
ve všech lagunách, a to převážně stopovými kovy. 

Sanační limity byly určeny kvalifikovaným odhadem na základě cílové koncentrace 
vypočtené zpětným výpočtem (zde se jedná o koncentraci, která by v případě nejpřísnějšího 
reálného expozičního scénáře neměla způsobit zdravotní riziko) s přihlédnutím k platnému 
legislativnímu limitu, a to na základě znalosti lokality, pravděpodobnosti rizik, smysluplnosti 
případného zásahu a splnitelnosti těchto limitů. 

Nápravná opatření je možno na lokalitě realizovat v různém rozsahu, tomu 
odpovídajících termínech a potřebě vynaložení různého objemu finančních prostředků. 
Rozhodovací proces vychází zejména z budoucího využití lokality a tomu nastavených 
cílových limitů a parametrů. Nápravná opatření v jednotlivých vymezených prostorech je 
možno do jisté míry provádět samostatně, ale podle zkušeností z jiných lokalit je vhodné 
sanační práce zabezpečit komplexně.  

Nápravná opatření v prostoru výrobních celků společnosti OMGD, s.r.o. by bylo 
vhodné realizovat následovně: 

• realizace sanačního čerpání podzemní vody v areálu společnosti, 

• odtěžba kontaminovaných zemin na úroveň sanačních limitů, 

• solidifikace vytěžené zeminy, 

• zásyp inertním materiálem, např. solidifikátem, 

• omezení dotace spadlých atmosférických srážek vybudováním nepropustných vrstev 
na povrchu terénu, ze kterých by spadlé atmosférické srážky byly odváděny mimo 
kontaminované plochy se zaústěním do dešťové kanalizace. 

Realizací tohoto opatření dojde k eliminaci rizik, jelikož budou odstraněny hlavní zdroje 
znečištění a zamezí se tak jejich dalšímu promývání a šíření podzemní vodou. 

Nápravná opatření v prostoru skládky by bylo vhodné realizovat následovně: 

• úprava figury skládky do tvaru s mírně vyklenutým povrchem a terasováním stěn, 
aby nedocházelo k ohrožení stability skládky a porušení těsnícího prvku, 

• hutnění povrchu deponie, 



• zřízení plynové drenáže, která by jímala a odváděla případné emanace 
skládkových plynů mimo těleso skládky, 

• zatěsnění nerekultivovaného povrchu skládky pomocí nepropustné plastové folie 
nebo jílové těsnící vrstvy, 

• sanační čerpání z hydrogeologických vrtů pod skládkou.  
Realizací tohoto nápravného opatření dojde k eliminaci rizik, jelikož se zamezí dalšímu 

promývání odpadů uložených na skládce a šíření podzemní vodou. 
Nápravná opatření v prostoru oprámů by bylo vhodné realizovat následovně: 

• odčerpání povrchové vody, 

• odtěžení kalů, 

• uložení kalů v jednom z oprámů, 

• úpravu vytěžených oprámů, 

• terénní úpravy, technická a biologická rekultivace. 
Realizací tohoto opatření dojde k eliminaci rizik, jelikož budou odstraněny hlavní zdroje 

znečištění (kaly uložené v oprámech) a dojde k zatěsnění oprámu, v němž budou kaly 
uloženy, čímž dojde k eliminaci promývání a šíření podzemní vodou. 
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