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ÚVOD 

 

Cílem zakázky bylo provedení analýzy rizik kontaminovaného území pro objekt chromovny v areálu bývalého 

průmyslového automobilového závodu v České republice. Zájmové území zahrnuje plochu, kde se nacházely tři 

na sebe navazující haly, označené od severu k jihu jako hala č. 2 (automatárna), hala č. 22 (kalírna) a hala č. 3 

(nářaďovna). Součástí haly č. 3 byla také bývalá chromovna (Obr. 1). V současné době jsou zdroje znečištění, 

bývalé haly, zlikvidovány a pozemek je zahrnut zeminou. Torzo bývalé chromovny zůstalo zachováno kvůli 

znemožnění migrace kontaminantu do nižších poloh horninového prostředí. V chromovně se prováděno 

galvanické pokovování nástrojů. Galvanovna pracovala od roku 1950. V roce 1992 bylo přikročeno k 

rekonstrukci zdí objektu chromovny, kde se začaly objevovat výkvěty Cr-solí (Obr.2). V současnosti jsou na 

zdech objektu patrné mohutné výkvěty chromových solí, a to jak na jejich vnitřních površích, tak také vně 

objektu. 
 

METODIKA A VÝSLEDKY PRŮZKUMU S ANALÝZOU RIZIKA 

 

Pro úspěšné splnění požadovaného úkolu byly na lokalitě realizovány vrtné práce, vzorkovací práce (zeminy, 

voda), laboratorní práce a geodetické práce. 

 

V rámci průzkumu pro účely aktualizace analýzy rizika byly zjištěny tyto skutečnosti: 

 Kontaminace zemin uhlovodíky C10-C40 v koncentracích indikujících znečištěníne nebyla v minulosti ani 

aktuálně zjištěny. 

 Kontaminace zemin látkami typu PAU v koncentracích indikujících znečištění byla v minulosti i aktuálně 

zjištěna jako lokální znečištění, a to zejména benzo(a)pyrenem, benzo(a)anthracenem, 

benzo(b)fluoranthenem a indenopyrenem v prostoru hal č. 2 a 22 a v prostoru a okolí chromovny. Tyto 

látky vznikají při spalovacích procesech uhlovodíků, ale jsou také přirozenou součástí zejména tzv. těžších 

uhlovodíků (motorová nafta, dehet, asfalt, apod.), které byly ve výrobě používány. Celkové množství sumy 

dominantních PAU je na celé zájmové ploše cca 2,7 ha max. 1 t. 

 Kontaminace zemin As a Pb nebyla zjištěna v takových koncentracích, které by ve smyslu Metodického 

pokynu MŽP z r. 2013 (Indikátory znečištění) indikovaly významné znečištění. 

 Kontaminace zemin šestimocným a celkovým chromem byla ověřena pod chromovnou a v jejím nedalekém 

okolí. Odhad celkového množství Cr
6+

 v zeminách je okolo 2 t, přičemž 1,99 t je přítomno v oblasti ozn. 

jako A1 (přímé podloží chromovny) a zbytek v oblasti ozn. A2 (okolí chromovny) (Obr. 3). V zeminách 

saturované zóny mimo tyto oblasti je chrom přítomen pouze v trojmocné formě. 

 V podzemní vodě byla zaznamenána přítomnost PCE pouze v jedním vrtu vzdáleném od areálu cca 300 m 

ve směru proudění. Míra této kontaminace nepřekračuje hodnotu indikátoru znečištění markantně a rizika 

s jejím šířením byla již řešena v rámci AAR z roku 2006. Závažnou kontaminaci podzemní vody 

představuje přítomnost šestimocného chromu v podloží a okolí chromovny, jehož koncentrace překračovaly 

indikátory znečištění mnohonásobně. Šestimocný chrom byl přítomen pouze ve vrtech v blízkosti 

chromovny. Dále od zdroje znečištění byl průzkumem ověřený pouze trojmocný chrom. 

 

Šíření kontaminantů v nesaturované zóně ve většině případů uskutečňuje infiltrací atmosférických srážek do 

míst, kde se tyto látky nachází, jejich rozpuštěním, a následnou migrací v rozpuštěné formě směrem k hladině 

podzemní vody. V současnosti již vhledem k uzavření výroby nehrozí další úniky nebezpečných látek, nicméně 

se současně přítomné kontaminanty v horninovém prostředí mohou dále gravitačně pohybovat směrem k hladině 

podzemní vody. To platí především o Cr
6+

, který je ve vodě vysoce rozpustný, nicméně se poměrně rychle 

redukuje na Cr
3+

, který velmi rychle hydrolyzuje za vzniku velmi špatně rozpustných sloučenin. 

 

Šíření kontaminantů v saturované zóně se týká zejména chromu, v oblasti bývalé chromovny dominuje 

šestimocný chrom a dále od zdroje znečištění pak trojmocný chrom. Zvýšené koncentrace Cr
3+

 jsou v současné 



době detekovány cca 700 m od zdroje znečištění. V podzemní vodě, cca 300 m od zdroje, byly ověřeny mírně 

zvýšené koncentrace látek PCE. U Cr
6+

 ani u PCE nebylo v těchto okrajových místech evidováno překročení 

hodnot indikátorů znečištění. Kontaminace PCE byla nízká, ale byla nalezena ve všech vzorkovaných vrtech, což 

je důkaz o hydraulické spojitosti všech vzorkovaných vrtů, zejména pak přetoku podzemní vody z kvartérního 

do terciérního kolektoru, a tím ohrožení značné zásobnosti podzemní vody. Rychlost migrace kontaminantů s 

podzemní vodou je primárně ovlivňována advekcí. Reálnou rychlost šíření kontaminace však ovlivňuje řada 

parametrů, jako je sorpce, oxidačně-redukční podmínky, rozpad, disperze, retardace apod. Konkrétně v případě 

migrace Cr s podzemní vodou hraje významný vliv pH a redox potenciál vody, který ovlivňuje stabilitu 

jednotlivých forem Cr. Šestimocný chrom, který je za normálních podmínek vysoce rozpustný, je již ve slabě 

kyselém prostředí (které na lokalitě převládá) nestabilní. V kyselých podmínkách je stabilní pouze při velmi 

vysokých hodnotách redox potenciálu (nad 500 mV). V reálných podmínkách, které na lokalitě panují, se velice 

rychle redukuje na Cr
3+

, který se hydrolyzuje na hydroxid chromitý, který je za běžných podmínek ve vodě 

nerozpustný. V souvislosti s jinými potenciálními, dosud neidentifikovanými zdroji znečištění, které se mohou v 

areálu bývalého průmyslového areálu nacházet, mohou vyplývat určité nejistoty, zejména pokud jde o původ 

znečištění v oblasti jižně od zdroje znečištění. 

 

 

 
Obrázek 1 Torzo bývalé chromovny 

 
Obrázek 3 Zájmové území s rozdělením 

kontaminovaných zón 
Obrázek 2 Výkvěty Cr-solí na stěnách chromovny 

 

V rámci procesu hodnocení rizika byl zjištěn vysoký koeficient nebezpečnosti pro: 

 pracovníky, kteří by prováděli demoliční práce objektu chromovny, a to v případě nepoužití ochranných 

pomůcek (rukavice, respirátor apod.).  

 pro dospělé i dětské rezidenty v rámci hypotetického scénáře občanské zástavby. Tím je potvrzena 

nemožnost použití předmětné oblasti pro obytné účely v současném stavu. 

 

Na základě výsledků aktuálních analytických prací lze tvrdit, že vzhledem ke zjištěnému znečištění došlo ke 

kvalitativnímu zhoršení kvality životního prostředí především v prostoru chromovny a jejím bezprostředním 

okolí, a to ve smyslu zhoršené jakosti zeminy a podzemní vody šestimocným chromem. Plošné znečištění 

podzemní vody je vázáno pouze na trojmocný chrom, který představuje zredukovanou, méně mobilní formu 

šestimocného chromu v koncentracích mírně nad referenční hodnoty lokality. V současnosti již vhledem k 
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uzavření výroby nehrozí další úniky nebezpečných látek, nicméně se současně přítomné kontaminanty v 

horninovém prostředí mohou dále gravitačně pohybovat směrem k hladině podzemní vody. 

 

Hodnocené území je součástí prostoru dlouhodobě užívané k průmyslovým činnostem. Míra zatížení životního 

prostředí je zde ve všeobecnosti vyšší jako u nezatíženého prostředí. Podle platné územně plánovací 

dokumentace se i nadále v prostoru předmětné lokality předpokládá průmyslové využití – jedná se o plochy 

výroby a skladování. Z hlediska dlouhodobé ochrany životního prostředí je však vhodné zamezit dalšímu 

průniku kontaminace do životního prostředí a minimalizovat míru a rozsah kontaminace podzemní vody 

šestimocným chromem v okolí chromovny. 
 

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

 

Nápravní opatření vedoucí k dosažení sanačních cílů pozůstávají z následujících kroků: 1. demolice chromovny, 

2. odstranění vrstvy kontaminované zeminy pod budovou chromovny,3. izolace dna výkopu a zasypání výkopu 

do úrovně terénu, čištění podzemní vody pomocí pasívní nebo navíc aktívní sanační technologii; a) pasivní 

přístup – vytvoření reakční bariéry k redukci kontaminace (in-situ), b) aktivní přístup – cirkulační sanační 

čerpání kontaminované podzemní vody a její čištění, 4. monitorování účinnosti sanace podzemní vody. 

 

Navrhované sanační řešení umožní imobilizaci chromu v horninovém prostředí, díky čemuž budou odstraněny 

všechny zjištěné stávající i potenciální negativní vlivy zdroje kontaminace při ekonomicky přijatelných 

nákladech. 

 

Vzhledem k navrhované sanaci byly provádění laboratorní experimenty. Účelem laboratorních testů bylo zjistit 

účinnost nanočástic nulamocného železa (nano zero-valent iron – nZVI) při redukci Cr
6+

 na Cr
3+

 a jeho 

stabilizaci v horninovém prostředí. Za tímto účelem byl realizován kolonový test, kdy dvojice uzavíratelných 

skleněných kolon (výška 40 cm, průměr 5 cm) byly naplněny cca 900 g zeminou z dané lokality kontaminované 

Cr
6+

. Obě kolony byly poté uzavřeny a zavodněny kohoutkovou vodou. Po cca 24 hodinách byla zahájena 1. fáze 

experimentu, kdy do jedné z takto připravených kolon (kolona A) bylo nadávkováno cca 50 ml vodné suspenze 

nZVI o koncentraci cca 5 g nZVI/l. Suspenze byla naaplikována do různých výškových úrovní pomocí skleněné 

pipety. Kolona tak měla simulovat saturovanou zónu horninového prostředí. Druhá kolona (kolona B) sloužila 

jako slepý pokus, kde nedošlo k aplikaci suspenze, ale pouze k naplnění 50 ml čisté vody. Kolony se nechaly stát 

po dobu 22 dnů. Po této době byla přebytečná voda z obou kolon odpuštěna a zanalyzována. Následně byla 

zahájena 2. fáze experimentu, kdy zemina z kolony, kde bylo aplikováno nZVI, byla vysušena, rozdělena na 4 

stejné hmotnostní podíly a každý z nich byl promyt 200 ml různě upravené vody: 1) kohoutková voda bez 

úpravy (označeno jako A1), 2) kohoutková voda s upraveným pH (3,5) (označeno jako A2), 3) kohoutková voda 

s přídavkem 1 ml H2O2 (35%) (označeno jako A3), 4) kohoutková voda s upraveným pH (3,0) + přídavek 1 ml 

H2O2 (35%) (označeno jako A4). Účelem této fáze experimentu bylo zjistit podmínky, při kterých může dojít ke 

zpětné oxidaci Cr
3+

 na Cr
6+

 a desorpci zpět do vodné fáze. Jinými slovy byla sledována míra stability 

zredukované formy v horninovém prostředí. 

 

Během obou fází experimentu byly průběžně prováděny analýzy jak zeminy, tak reakčních i promývacích vod. 

Na základě výsledků bylo zjištěno, že nZVI zredukovalo Cr
6+

 přítomný v zemině až z 81,4 % (v koloně A), 

zatímco během slepého pokusu nebyla pozorována žádná redukce přítomného Cr
6+

 (graf 1). Současně bylo 

pozorováno, že v případě kolony A (s obsahem nZVI) nebyl detekován téměř žádný Cr
6+

 v odpuštěné vodě 

během 1. fáze experimentu (graf 2), což opět svědčí o tom, že došlo k redukci chromu a jeho sorpci v 

horninovém prostředí. 

 

  



Graf 1: Účinnost přeměny (redukce) Cr6+ na Cr3+ během 1. 

fáze experimentu 

Graf 2: Celkové množství Cr6+ obsaženo v zemině 

jednotlivých kolon před zahájením a po ukončení 1. 

fáze experimentu a ve vypuštěné reakční vodě 

 

V případě, kdy zemina s redukovaným a nasorbovaným chromem byla proplachována pouze čistou a kyselou 

vodu, nedošlo téměř k žádnému výplachu Cr
6+

 ani k nárůstu jeho koncentrace v zemině, tedy ke zpětné oxidaci 

z Cr
3+

 na Cr
6+

. Změna byla pozorovatelná až v případech, kdy bylo v průplachové vodě přítomno oxidační 

činidlo. Po průtoku vody s obsahem oxidačního činidla došlo k nárůstu obsahu Cr
6+

 jak v zemině, tak i v proteklé 

vodě. Konečný stav tedy znamenal vyšší koncentrace Cr
6+

 než na počátku (Graf 3). Z něho je patrné, že téměř 

výhradně se s vodou uvolňuje Cr
6+

. Lze tedy usoudit, že čistá ani okyselená voda nebudou mít výrazný vliv na 

zpětnou oxidaci redukované formy chromu a její uvolnění z horninového prostředí, avšak přítomnost oxidačního 

činidla již ano. 

 

 

Graf 3 Celkové množství Cr
6+

 obsažené jak v zemině před zahájením a po ukončení průplachu tak i 

v proteklé vodě v závislosti na typu upravené průplachové vody; testy se zeminou z kolony A (nZVI) 

 

Aby došlo k porušení stability a uvolnění chromu z horninového prostředí, musí dojít k jeho oxidaci, která však 

nastává až za přítomnosti silných oxidačních činidel. Maximálně mohou nastat změny v hodnotách pH, avšak ty 

na zpětnou oxidaci chromu nemají vliv, jak bylo v testech prokázáno. Navíc při aplikaci nZVI budou hrát 

významnou roli rovněž hydratované oxidy železa (vznikající postupnou oxidací nZVI), které jsou schopné díky 

svému kladnému náboji sorbovat i šestimocný chrom v podobě aniontů v kyselém prostředí. 

 

ZÁVĚR 
 

V zájmovém území byla zhodnocena míra a rozšíření znečištění. Původ některých kontaminantů může souviset 

se šířením se znečistění z jiných částí průmyslového areálu (napr. PCE). Oblast chromovny se prokázala jako 

jednoznačný zdroj znečištění chromu v nesaturované i saturované zóně horninového prostředí. Na základe 

hodnocení rizika bylo navrhnuto zamezit dalšímu průniku kontaminace do životního prostředí a minimalizovat 

míru a rozsah kontaminace podzemní vody šestimocným chromem v okolí chromovny. Navrhované sanační 

řešení vychází z poznatků o šíření se chromu v hodnoceném prostředí, kdy oxidací vody se Cr
6+

 redukuje na Cr
3+

 

přičemž dochází jeho sorpci v horninovém prostředí. Pomocí sérií kolonových testů v laboratoři bylo prokázáno, 

že aplikace nZVI na redukci Cr
6+

 a jeho stabilizaci v horninovém prostředí se jeví jako velmi efektivní přístup 

k řešení problematiky na dané lokalitě. 
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