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ÚVOD 

V rámci účelového monitoringu stavu 

znečištění pro Ministerstvo životního prostředí 

a územního plánování Republiky Kosovo byly 

zkoumány vlivy znečištění na jednotlivé složky 

životního prostředí, a to podzemní vody, povrchové 

vody, odpadní vody, říční sedimenty a zeminy. 

Projekt byl financován světovou bankou a práce na 

něm proběhly ve dvou vzorkovacích kolech – 

v prvním a druhém čtvrtletí roku 2014. 

ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Zájmová lokalita se nachází 10 až 20 km 

západně od hlavního města Prishtina v centrální 

části Kosova, v okolí města Obiliq. Práce byly 

soustředěny do prostoru dvou tepelných elektráren 

(TPP A a TPP B) a jejich skládek popílku. 

V bezprostřední blízkosti probíhá aktivní těžba 

hnědého uhlí. V zájmovém území se nachází 

několik obcí a převážně romské osady. 

CÍL PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu byl sběr dat v terénu 

z důvodu zjištění stavu životního prostředí 

s ohledem na:  

• budoucí výstavbu a provoz nové tepelné 

elektrárny včetně přívodu vody 

• rozšíření těžební činnosti hnědého uhlí  

• likvidaci popílku a odpadních vod na 

základě posouzení stávajících tepelných elektráren. 

PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

Místa odběru vzorků byla zaměřena pomocí 

zařízení PDA Trimble Juno 5D s přesností 2–4 

metry. Průtoky byly měřeny akustickým digitálním 

ampérmetrem, který je určen pro měření rychlosti 

řek, potoků a kanálů. Terénní parametry (teplota, 

barva, zápach, vodivost, rozpuštěný kyslík, redox 

potenciál, pH) byly měřeny pomocí multimetru 

AQUAREAD AP-2000. 

 

Obr.1: Mapa koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Sitnici a jejích přítocích 
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ZÁVĚRY 

Zjištěné výsledky byly porovnány s limity 

platnými v EU a na základě toho byla 

identifikována místa, kde byla zjištěna nadměrná 

kontaminace. 

V rámci průzkumu byly identifikovány tyto 

zdroje znečištění – jedná se o: 

• tepelné elektrárny a jejich skládky popílku,  

• skládka odpadu,  

• povrchová těžba uhlí,  

• lokální zdroje znečištění – jedná se 

zejména o převážně romské osady a provozovny ve 

vesnicích a městech, které se v nich nacházejí 

(myčky aut, hasičárna, drobné dílny, autoopravy), 

Další zjištěné problémy: 

• nefunkční odpadové hospodářství (odpady 

jsou shromažďovány převážně v okolí vodních 

toků u mostů a přímo v řekách a potocích)  

• absence čistíren odpadních vod (do 

vodních toků je také vyvedena kanalizace). 

Kontaminace se týkala především těžkých 

kovů (As, Pb, Zn, Cr, Hg, Ni, Cd, Cu, Fe, Mn), 

PCB, PAU, BTEX, ropných látek (C10–C40). 

DOPORUČENÍ 

Vzhledem k tomu, že nejsou odstraněny 

zjištěné zdroje znečištění, nelze doporučit realizaci 

sanačního zásahu. 

Na základě výsledků laboratorních analýz 

a celkového pohledu na předmětnou lokalitu lze 

doporučit následující kroky pro udržitelný 

a životnímu prostředí nezávadný provoz tepelných 

elektráren: 

• vybavení stávajících tepelných elektráren 

modernějšími technologiemi, 

• výstavba nové tepelné elektrárny vedle 

stávající TPP B v souladu s normami EU, 

• zlepšení odpadového hospodářství v celé 

oblasti (vypracování plánu odpadového hospo-

dářství a jeho dodržování), 

• zahájení výstavby čistíren odpadních 

průmyslových i domácích vod, 

• vybudování sítě monitorovacích vrtů 

a jejich pravidelný monitoring, 

• kontrola těsnosti skládek, 

• kontrola správné technologie těžby 

a nakládání s odpadními vodami. 

 

 

Obr. 2: Odebrané vzorky zemin 


