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ÚVOD 

Účelem průzkumu byla identifikace 

a vyhodnocení potenciálních rizik, plynoucích 

z existence bývalého složiště popelovin v blízkosti 

Olomouce, do kterého byl v minulosti plaven 

popílek z Olomoucké elektrárny. Bylo zjištěno, že 

složiště, ač bylo situované u meandru řeky Moravy, 

v jejím záplavovém území, bylo vybudováno 

relativně vhodným způsobem, a to zejména v tom 

smyslu, že se nejednalo o odkaliště údolního typu, 

jak je to obvyklé a nebylo tak zjištěno významné 

šíření vody kontaminované arsenem ve směru 

hydraulického gradientu a následné ohrožení 

potenciálních příjemců rizik. 

HISTORIE SLOŽIŠTĚ 

Lokalita byla od 19. století využívána pro 

těžbu písku. V 60. letech byly zahájeny úpravy 

prostoru bývalé pískovny pro naplavování 

popelovin a následně bylo zahájeno plavení 

popelovin do složiště. Doprava popelovin do 

složiště probíhala hydraulicky potrubím. 

Maximální předpokládaná kapacita složiště 

po posledním navýšení hrází činila cca 300 000 m
3
. 

  V době provozu bylo složiště tvořeno 2 

samostatnými lagunami a celý prostor byl po 

obvodu ohraničen vnější základní hrází. Jednotlivé 

laguny byly ohraničeny vnitřními zvyšovacími 

hrázemi a od sebe odděleny dělící hrází. Hráze byly 

vybudovány z vytěženého popílku a štěrkopísku, 

jejich vnější svahy byly překryty zeminou 

a zatravněny, u základní hráze i osázeny stromovou 

vegetací. Na koruně hrází byly vybudovány 

komunikace, zpevněné silničními panely. Do každé 

laguny byla vybudována sjezdová rampa pro 

umožnění těžby usazených popelovin, přepadová 

věž, na níž bylo umístěno naplavovací potrubí 

a systém postřikového potrubí s čerpací stanicí.  

Součástí vnitřní zvyšovací hráze byl plošný 

vnitřní drén, z něhož byla prosáklá voda odváděna 

do obvodového příkopu. Odvodnění základní hráze 

bylo prováděno obvodovým drénem a obvodovým 

příkopem. Směs popele a vody (tzv. hydrosměs) 

byla z teplárny dopravována potrubím pomocí 

čerpadel a vypouštěna odbočkami do lagun. Zde 

směs strusky a popílku sedimentovala a odsazená 

voda byla odváděna do řeky Moravy. 

Po ukončení provozu složiště nebyla 

provedena rekultivace, uložený popílek nebyl 

odtěžen a laguna postupně zarostla náletovou 

vegetací. V roce 2000 byl prostor laguny č. 1 

navržen na Evropsky významnou lokalitu 

NATURA 2000, která byla vyhlášena Nařízením 

vlády v roce 2013. V současné době je laguna stále 

vedena jako vodohospodářské dílo, je vysušena 

a hustě zarostlá náletovými dřevinami. 

V laguně č. 2 byla z vytěžených popelovin 

vybudována v letech 1996–1997 skládka – 

havarijní složiště stabilizátu. Prostor laguny č. 2 

byl rozdělen dělící hrází na dvě kazety, kazetu A 

a kazetu B. Kazeta A byla dělícími hrázemi dále 

rozdělena na sekce 1–3, kazeta B na sekce 1 a 2. 

Sekce č. 1 kazety A byla utěsněna dvojitou PE-HD 

fólií o tloušťce 1,5 mm, zbývající sekce kazety A 

byly proti prašnosti překryty ochrannou geotextilií. 

 
Obr. 1   Schéma lagun ve složišti 

PŘÍRODNÍ POMĚRY 

Složiště bylo situováno v prostoru vytěžené 

pískovny, která se nacházela v meandru řeky 

Moravy (zbytky původního koryta byly využity při 

budování vnějšího obvodového příkopu). Řeka 

Morava protéká podél východního okraje lokality 

ve vzdálenosti cca 60 m. 



Konferencie, sympóziá, semináre – Geochémia 2017 

2 

Lokalita se území nachází v záplavové 

oblasti řeky Moravy, zájmové území lokality a její 

okolí je zaplavováno již při 5 leté povodni na řece 

Moravě, avšak říční voda se nikdy nedostala přes 

hráze lagun. 

Obvodové i vnitřní rozdělovací hráze 

odkaliště byly vybudovány z místního materiálu, tj. 

ze štěrkopísků a vytěženého popílku. 

Nepropustné podloží je na lokalitě tvořeno 

neogenními jíly. Zvodněný kolektor tvoří kvartérní 

fluviální štěrky a písky řeky Moravy, tvořené 

středně zrnitým, písčitým štěrkem. Jejich mocnost 

se na lokalitě pohybuje od 3,4 do 5,8 m. 

Podle klasifikace J. Jetela aj. Krásného jde 

o prostředí silně průlinově propustné s velmi 

vysokou transmisivitou. Podzemní voda vytváří 

souvislou zvodeň s volnou nebo mírně napjatou 

hladinou, která je v přímé souvislosti s hladinou 

povrchové vody v řece Moravě. Naražená hladina 

podzemní vody se při průzkumných pracích 

nacházela v hloubce 2,5 až 4,8 m pod terénem, 

ustálená hladina podzemní vody kolísá v průběhu 

roku v závislosti na úrovni hladiny v povrchovém 

toku, pohybuje se zhruba v rozmezí 1,9 až 3,5 m 

pod terénem.  

Směr proudění podzemní vody je v prostoru 

odkaliště po většinu roku od severozápadu na 

jihovýchod, k řece Moravě, která podzemní vody 

v prostoru lokality drénuje. Pouze za zvýšených 

(při povodních) stavů hladiny podzemní vody 

v řece Moravě může krátkodobě dojít k otočení 

směru proudění podzemní vody a podzemní vody 

na lokalitě jsou řekou Moravou dotovány. 

PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

V roce 1990 proběhl na lokalitě průzkum 

a bylo zjištěno, že negativní vliv složiště popelovin 

se projevuje především kontaminací povrchových 

vod řeky Moravy arsenem v důsledku 

vypouštěného množství odsazených odpadních 

vod. Zjištěné ohrožení kvality podzemních vod 

není tak akutní, neboť podzemní voda ve směru 

proudění od složiště není využívána a po většinu 

roku je podzemní voda na lokalitě řekou Moravou 

drénována. Zjištěné koncentrace v podzemní vodě 

v důsledku ředění nepředstavují ohrožení 

povrchových vod řeky Moravy. 

Průzkum popílku a půdy 

V rámci aktuálních průzkumných prací byl 

v sušině vzorků popelovin zjištěn obsah arsenu 67 

mg/kg (vzorek z hloubky 0,5 – 1,0 m pod terénem) 

a 391 mg/kg (vzorek z hloubky 7–8 m pod 

terénem). 

Dále byly odebrány vzorky zemědělských 

půd v okolí složiště a nebylo zjištěno negativní 

ovlivnění – koncentrace arsenu se pohybovala 

v rozmezí 5,1–5,8 mg/kg sušiny. Světový průměr 

v půdách je 6,8 mg/l, průměrné koncentrace arsenu 

v organogenních půdách jsou 9,3 mg/l (Čurlík 

2011). 

V případě popílku se jedná o čekávanou 

koncentraci arsenu – 317 až 391 mg/kg v sušině – 

uvedený popílek tedy nelze využívat na povrchu 

terénu. 

Průzkum podzemní a povrchové vody 

Na lokalitě probíhá pravidelný 

hydrochemický monitoring podzemních (7 vrtů) 

a povrchových vod (Morava nad a pod složištěm). 

Rovněž zde probíhá monitoring stability hrází. 

Ze sledovaných ukazatelů podzemní vody 

byly zvýšené koncentrace zaznamenány pouze 

v případě arsenu. Koncentrace arsenu se na 

přítokovém profilu dlouhodobě pohybují od meze 

stanovitelnosti (0,001 mg/l) až po 0,1 mg/l. 

Koncentrace arsenu se na odtokovém profilu 

dlouhodobě pohybují od cca 0,01 mg/l až po cca 3 

mg/l (maximálně 7,6 mg/l). 

Povrchová voda (řeka Morava) na 

přítokovém ani odtokovém profilu nevykazovala 

známky kontaminace (koncentrace arsenu max. 

0,017 mg/l). 

VLIV SLOŽIŠTĚ 

Podzemní voda v zájmovém území není 

využívána pro pitné ani užitkové účely, stejně tak s 

uloženým popílkem nepřichází obyvatelé do 

kontaktu, jelikož území leží v extravilánu a nebylo 

zjištěno využívání území obyvateli jakýmkoliv 

způsobem. 

Nejbližším povrchovým tokem je řeka 

Morava, která v bezprostřední blízkosti zájmového 

území meandruje. 

Koncepční model je zobrazen tabulkovou 

formou níže. Druhý a třetí scénář jsou vázány na 

záplavy. 

transportní cesta příjemce rizik 

Infiltrace atmosférických 

srážek do tělesa a následný 

přestup do podzemních vod 

Podzemní voda 

v okolí 

Vylití řeky Moravy z břehů 

a následné zaplavení lagun, 

nasycení vody arsenem 

a dotace vody v řece Moravě 

Řeka Morava 

Vylití řeky Moravy z břehů 

a následné zaplavení lagun, 

nasycení vody arsenem 

a následné přelití  

Zemědělská pole 

v okolí 

Pád osob do nezabezpečené 

jímky 
Návštěvníci složiště 

Tab. 1    Předběžný koncepční model 
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 Šíření znečištění v saturované zóně 

Podzemní voda obohacená arsenem 

(primárně infiltrací atmosférických srážek přes 

složiště popílku) dotuje řeku Moravu. Generelní 

směr proudění podzemní vody se však může měnit 

v závislosti na vodních stavech řeky Moravy – při 

vyšších stavech bude docházet k břehové infiltraci 

– tedy k tomu, že říční voda bude dotovat vodu 

podzemní, otočí se hydraulický gradient a dojde 

k naředění podzemní vody obohacené arsenem 

o vcezenou říční vodu. V případě vysokých 

(povodňových) stavů na řece Moravě v blízkosti 

zájmového území je vliv dotace omezen zpravidla 

na příbřežní zónu, jelikož podzemní voda teče 

téměř souběžně s tokem, poté opět infiltruje. 

Šíření znečištění povrchovou vodou 

 Při obvyklých vodních stavech dotuje 

podzemní voda obohacená arsenem řeku Moravu, 

kde dochází k výraznému naředění. 

Další možností šíření povrchovými vodami 

jsou extrémní vodní stavy na řece Moravě, kdy by 

došlo k vylití řeky z břehů a kontaktu s uloženým 

popílkem a následnému odnosu popílku 

povrchovou vodou. Avšak ani při velké povodni 

v roce 1997 (kdy byla zmiňována až 1000-letá 

voda a široké okolí bylo zaplaveno) nedostoupala 

vylitá voda kóty hrází a nedošlo tak ke kontaktu 

říční vody s uloženým popílkem. Vodní dílo je v 

současné době z hlediska stability v bezpečném 

stavu, zvýšené riziko poškození hrází je při 

povodňových průtocích v Moravě. 

NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

Vzhledem k tomu, že nebyla 

identifikována významná zdravotní ani 

environmentální rizika, nebylo přistoupeno 

k výpočtům cílových parametrů. Vodní dílo je v 

současné době z hlediska stability v bezpečném 

stavu, zvýšené riziko poškození hrází je při 

povodňových průtocích v Moravě.  

Pro zájmové území byly cílové parametry 

navrženy v následujícím rozsahu:  

• monitoring stability svahů hrází; 

• monitoring podzemní a povrchové vody 

ve stávajícím rozsahu; 

• v případě změny funkčního využívání 

území postupovat s platnými legislativními 

předpisy a usneseními (území je součástí 

NATURA 2000); 

• zamezení ukládání nelegálních odpadů 

na skládku (tedy vzniku černé skládky) 

• zabezpečení objektu čerpací stanice 

proti pádům do otevřené jímky. 

ZÁVĚRY 

V případě zájmového území sice bylo 

prokázání překročení legislativních limitů 

z hlediska kontaminace podzemní vody, avšak je 

třeba poukázat na následující skutečnosti: 

• podzemní voda je kontaminována arsenem 

i proti směru proudění (0,012 až 0,032) – tyto 

koncentrace jsou ovšem výrazně nižší, než 

v indikačních vrtech (zpravidla 0,01 až 1 mg/l, 

výjimečně i přes 3 mg/l); 

• podzemní voda není v zájmovém území 

nijak využívána, ve směru proudění podzemní vody 

se nenachází žádné zdroje, které by mohla ohrozit; 

• kontaminace podzemní vody je vázána na 

velmi krátký úsek mezi složištěm popílku a řekou 

Moravou, neexistuje mezi nimi transitní zóna; 

• z environmentálního hlediska je jediným 

příjemcem rizik z kontaminované podzemní vody 

řeka Morava, která protéká bezprostředně vedle 

zájmového území, zde dochází k výraznému 

naředění; 

• kontaminace arsenem v řece Moravě 

nebyla v rámci monitoringu nikdy prokázána; 

v rámci monitoringu povrchových vod, který 

probíhá od roku 2001 2× ročně byla tato norma 

překročena pouze jednou (0,017 mg/l v roce 2015), 

avšak pouze v úseku neovlivněném složištěm 

popílku. 

• z hlediska hodnocení zdravotních rizik 

nebyl zjištěn relevantní příjemce rizik; 

• z hlediska negativního vlivu na životní 

prostředí je riziko představované ponecháním 

stavebních prvků v krajině zanedbatelné; pouze 

jímka v objektu bývalé čerpací stanice představuje 

bezpečnostní riziko, tedy poškození zdraví pádem 

do hloubky a bude nutné ji zabezpečit. 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem lze 

doporučit zachování stávající podoby hrází včetně 

materiálu uloženého uvnitř odkaliště. Hráze tvoří 

bariéru, která zabraňuje kontaktu říční vody (vylité 

z břehů při povodních) s uloženým popílkem.  
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