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1. Úvod 
V důsledku historického úniku chlorovaných alifatických uhlovodíků v areálu firmy SIGMA 
Lutín došlo ke kontaminaci zemin a následně podzemní vody v areálu této firmy a dále 
značně rozsáhlého území ve směru proudění podzemní vody, které má v této oblasti obecně 
směr k jihovýchodu. 
 
Po sérii sanačních zásahů v posledních cca 25 letech došlo k odstranění kontaminace 
v nesaturované i saturované zóně areálu SIGMA Lutín a k výraznému poklesu kontaminace 
v areálu Magacina. V důsledku sanačního zásahu v prostoru a blízkém okolí obce Olšany u 
Prostějova došlo i zde k částečnému poklesu kontaminace saturované zóny. Po ukončení 
sanačních prací v roce 2006 bylo v roce 2008 provedeno vzorkování vybraných 
hydrogeologických objektů v oblasti (především v okolí obce Olšany u Prostějova), které 
potvrdilo přetrvávající znečištění podzemní vody chlorovanými etheny. 
 
Kontaminační mrak je značně rozsáhlý, jeho délku lze na základě všech dostupných dat 
odhadovat na více jak cca 5km a šířku na až 1 km. V jihovýchodní části kontaminačního 
mraku je pak jeho šířka mnohem větší, až cca 2 km. V současné době se kontaminační mrak 
nachází severozápadně od Obce Olšany, pokračuje pod samotnou obec a dále jihovýchodním 
směrem přes místní část Hablov až k obci Dubany na Hané. Dále pak východně od spojnice 
obcí Hablov a Dubany na Hané směrem na obec Blatec.  
 
Horninové prostředí předmětné saturované zóny je tvořeno dominantně štěrkopísky, štěrky a 
písky s velmi dobrou průlinovou propustností, charakterizovanou koeficientem propustnosti 
v řádech 10-3 – 10-4. Místy jsou vyvinuté významné jílové vrstvy. Vzhledem k tomu, že se ve 
směru proudění podzemní vody nacházejí jímací území, sloužící jako významný zdroj pitné 
vody, představuje kontaminace saturované zóny poměrně značné potenciální ohrožení těchto 
jímacích území. U obce Dubany na Hané jsou v současné době jímané až 2 - 3 l.s-1, u obce 
Hrdibořice cca 34 l.s-1. V samotné obci Olšany se nachází doposud nevyužívané jímací území 
Olšany. Uvedená jímací území, a tedy i celé zájmové území, jsou uvedena na seznamu 
CHOPAV – Kvartér řeky Moravy. 
 
Stávající kontaminace saturované zóny byla shledána jako jednoznačně ohrožující kvalitu 
podzemní vody v předmětném území a limitující možnosti využívání těchto jímacích území 
(především u obcí Dubany a Hrdibořice).   
 

2. Přírodní pom ěry zájmového území 
Převzato z Aktualizované rizikové analýzy ALTEC International s r.o. 2008 a upraveno o 
nové poznatky z realizovaného doprůzkumu 2010 - 2012. 

2.1 Geomorfologické pom ěry 
Z hlediska regionálního členění reliéfu ČR náleží zájmové území k výraznému 
geomorfologickému celku - Hornomoravskému úvalu, v užším členění pak k podcelku 
Středomoravská niva. Z hlediska typologického členění jde o rovinu akumulační povahy 
kvartérních struktur nižších fluviálních teras a údolních niv. 
Lokalita se rozkládá v údolní nivě řeky Blaty v její pravobřežní části, nadmořská výška se zde 
pohybuje v rozmezí  209 - 221 m.  



______________________________________________________________________________ 
Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných sanačních technologií – 
Závěrečná zpráva II. etapy prací 

7

2.2 Hydrologické pom ěry 
Hydrologicky náleží zájmová oblast do povodí 4 - 12 - 01 Morava od Bečvy po Hanou, v 
rámci užšího hydrologického členění pak k dílčím povodím: 
• 4 - 12 - 01 - 020 Blata od Deštné po Romzu  

• 4 - 12 - 01 - 023 Romza  

Lokální erozní bází zájmového území je říčka Blata. 

2.3 Klimatické pom ěry 
Z hlediska klimatické klasifikace se řadí zájmové území do teplé klimatické oblasti T 2, která 
je charakterizována dlouhým létem, teplým a suchým, s velmi krátkým přechodným obdobím, 
s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou 
zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky (Quitt E., 1971). 
 
V tabulce č. 1 až 5 jsou uvedeny základní klimatické charakteristiky za období let  
1931 - 1960, zahrnující průměrné srážkové úhrny, průměrné teploty vzduchu (tabulky HMÚ 
Praha) a hodnoty výparu z povrchu půdy. Srážky a teplota jsou převzaty  
ze stanice v Náměšti na Hané, výpar pak ze stanice Olomouc. 

Tabulka 1. Základní klimatické charakteristiky v letech 1931 – 1960 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 

Srážky (mm) 26 28 26 30 58 71 82 70 38 40 37 30 536 

Výpar (mm) 11 15 35 33 74 64 72 69 49 29 17 12 480 

Teplota (oC) -3,2 -1,9 2,0 7,6 13,2 16,6 18,7 17,6 13,3 7,8 3,4 -0,4 7,9 

 

Tabulka 2. Měsíční úhrny srážek v roce 2009, stanice Olomouc 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 

Srážky (mm) 27,7 50,1 67,9 6,5 44,5 93,6 80,9 37,3 16,6 56,4 41,3 57,6 580,4 

% z dlouhodobého 
normálu 

106,5 178,9 261,2 21,7 76,7 131,8 98,7 53,3 43,7 141,0 111,6 192,0 108,3 

 
Jak vyplývá z výše uvedených tabulek, bylo sledované období z hlediska dlouhodobých 
srážkových úhrnů normální. Rozložení srážek v průběhu jednotlivých roků bylo většinou 
velmi nerovnoměrné, často docházelo k bezprostřednímu střídání měsíců vlhkých a suchých, 
resp. velmi vlhkých a velmi suchých. 
 
 

2.4 Geologické pom ěry 
Z geologického hlediska patří zájmové území do karpatské předhlubně.  
Na geologické stavbě se podílejí neogenní a kvartérní uloženiny, jejich podloží je tvořeno 
krystalinikem Českého masívu se svým paleozoickým obalem, který buduje na západě 
Drahanskou vrchovinu, na východě a severovýchodě kulm Nízkého Jeseníku. 
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Neogenní sedimenty (miocén, pliocén) jsou ve zkoumané oblasti reprezentovány pliocenními 
písky a jíly proměnlivé mocnosti, jejichž podloží tvoří šedozelené jíly bádenského stáří, které 
dosahují mocnosti až 550 m. Horniny předkvartérního stáří jsou, až na lokální výjimky, 
překryty komplexem kvartérních sedimentů. Ty jsou nejčastěji zastoupeny fluviálními 
holocenními a pleistocénními náplavy, které jsou složeny z málo propustných až 
nepropustných povodňových hlín a průlinově propustných štěrků, méně pak sedimenty 
eolického původu, tj. sprašemi a sprašovými hlínami. V zájmovém území byla vrtnými 
pracemi ověřena přítomnost svrchní omezeně propustné krycí vrstvy v mocnosti cca 3 až 7 m 
(dřívější práce uvádějí až 10 m p. t.), tvořené jílovitými a sprašovými hlínami s občasnými 
výskyty cicvárů, vápnitými a písčitými jíly, nivními jíly. 
 
Ze stratigrafických jednotek pleistocénu se vyskytují ve studovaném území staropleistocenní 
sedimenty v depresích, písčité štěrky kralické terasy a údolní terasy řeky Blaty. 
Staropleistocenní sedimenty jsou v údolí Blaty většinou písčité štěrky s nepravidelnými, různě 
mocnými polohami jílů a písčitých jílů. Mocnost staropleistocenních sedimentů je značně 
proměnlivá, největší doposud zjištěné hodnoty jsou v okolí Lutína a u Příkaz (40 m). Vrtnými 
pracemi byly ověřeny hloubky až 45 m (severozápadně od Olšan u Prostějova). Je však 
obtížné stanovit hranici oproti podložnímu pliopleistocennímu souvrství (část pestré série 
pliocénu), takže je možné, že mocnosti jsou ještě větší. Lze říci, že staropleistocenní fluviální 
písčité štěrky a písky vyplňují různě hlubokou depresi, jež probíhá od Tovačova přes 
Klopotovice údolím Blaty k Senici na Hané. Existence této přehloubené brázdy opravňuje 
k názoru, že Morava tekla některým svým ramenem též dnešním údolím Blaty.  
Kralická terasa (též zvaná hlavní), je nejdůležitější morfologickou jednotkou v terasovém 
systému celého Hornomoravského úvalu. Ve studovaném území je většinou tvořena dvěma, 
v přímé superpozici ležícími samostatnými akumulacemi. 
 
Sedimenty spodní akumulace kralické terasy jsou tvořeny převážně písčitými štěrky, menší 
měrou jsou zastoupeny také písky, vzácně se vyskytují nepravidelné polohy jílovitých písků a 
siltů. Zbarvení sedimentů spodní akumulace je většinou světle hnědé, světle šedohnědé, místy 
jsou plochy zbarveny rezavě hnědě. Písčité štěrky jsou zpravidla střednozrnné, valouny jsou 
průměrně 10-30 mm velké, max. velikost je 80 mm. Písek převládá hrubozrnný, stejně jako u 
písčitých poloh. Mocnost spodní akumulace kralické terasy značně kolísá od 3 m do 10 m. 
Svrchní akumulace je tvořena převážně písčitými štěrky, v menší míře jsou zastoupeny 
hrubozrnné písky, popř. písčité jíly. Všechny zrnitostní typy jsou většinou zbarveny 
šedohnědě, hnědošedě nebo narezavěle hnědě. Valouny štěrků jsou max. 100 mm, průměrně 
20-40 mm velké. 
 V nivě Blaty byly pod pokryvem vápnitých povodňových hlín zastiženy písčité  
a hlinité štěrky, které jsou holocenního (pravděpodobně mladoholocenního) stáří. Obsahují 
výhradně valouny kulmských hornin, náležejí tedy pouze Blatě. Místy obsahují četné 
rostlinné zbytky a směrem do toku postupně přecházejí do písků a písčitých hlín. 
Podložní neogenní jíly byly v oblasti obce Olšany u Prostějova zastiženy v  hloubce 20 - 45 m 
pod terénem.  

2.5 Hydrogeologické pom ěry 
Zájmové území je součástí hydrogeologického rajónu 162 Pliopleistocénní sedimenty 
Hornomoravského úvalu a subrajónu 162-1 Povodí Blaty.  
Zvodněný kolektor je tvořen nejčastěji hrubozrnnými až střednozrnnými, dobře až středně 
opracovanými štěrky, nebo písčitými štěrky s písčitou frakcí středno až hrubozrnnou. Velmi 
časté je silné zajílování těchto štěrkopískových a štěrkových sedimentů.  Mocnost kvartérního 
kolektoru, který vyplňuje přehloubené paleokoryto řeky Moravy probíhající ve směru 
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současného toku Blaty, dosahuje cca 10 - 40 m (vrtnými pracemi v rámci tohoto projektu jsou 
ověřené mocnosti cca 20 – 45 m).  Zvodněné sedimenty mají velmi dobrou průlinovou 
propustnost, charakterizovanou koeficientem průtočnosti v hodnotách n.10-3 - n.10-4 m2.s-1. 
 
Počevním izolátorem jsou slabě propustné spodnobádenské jíly a slabě písčité jíly, tvořící zde 
nepropustné podloží fluviálním štěrkopísčitým sedimentům. Hodnoty koeficientu filtrace 
podložních jílů se pohybují kolem hodnoty n.10-8 m.s-1, lze je tedy označit za velmi slabě 
propustné. 
 
S ohledem na výsledky karotážního měření lze konstatovat, že souvrství kvartérních 
štěrkopísků se nechová jako jednotný kolektor a jednotlivé polohy mají rozdílné rychlosti 
proudění podzemní vody především s ohledem na podíl jílovité frakce. Ve vrtech byl 
indikován poměrně výrazný vertikální pohyb podzemní vody směrem ke dnu kolektoru. 
Největší přítoky do karotovaných vrtů byly spíše ve svrchní a střední části karotovaných vrtů, 
naopak největší ztráty se nacházely u dna vrtů. 
Úroveň hladiny podzemní vody se pohybuje v hloubce 0,15 – 9,25 m pod povrchem (na 
základě měření hladin v červnu 2010) terénu, je volná, popř. mírně napjatá. Obecně se 
nachází hladina podzemní vody velmi mělce pod terénem, nesaturovaná zóna je velmi málo 
mocná, nejčastější hloubka hladiny PV se nachází v hloubce cca 2 – 3 m p. t. V blízkosti 
Blaty dosahuje hladina podzemní vody až méně než 2 m pod povrch terénu. Generelní směr 
proudění podzemní vody je k jihovýchodu, v závislosti na místních poměrech vodárenského 
odběru je však lokálně modifikován.  
Okolí zájmového území bylo především v minulosti velmi intenzívně vodohospodářsky 
využíváno. Na jihovýchodním okraji Lutína (jímací území Trávníky) bylo odebíráno přibližně 
15 - 20 l.s-1 pro obec Lutín a Sigmu Lutín a.s., další významná jímací území se nacházejí ve 
směru proudění podzemní vody u obcí Dubany (dříve jímáno až 30 l.s-1 ) a Hrdibořice (dříve 
jímáno až 80 l.s-1). V současné době se v jímacím území Dubany na Hané jímá necelé 3 l.s-1 a 
v jímacím území Hrdibořice je jímáno cca 34 l.s-1.  
U Olšan u Prostějova se nachází doposud nevyužívané jímací území Olšany. 
 

2.6 Dosavadní prozkoumanost kontaminace lokality 

2.6.1 Rozsah zne čišt ění v letech 2006 - 2008 
Níže jsou v několika kapitolách uvedeny výsledky monitoringu kontaminace podzemní vody 
v předmětné oblasti z roku 2008 (převzaté z aktualizované rizikové analýzy ALTEC 
International s r.o. 2008). Tyto výsledky ukazují na plošně výrazně nižší kontaminaci než 
ukázalo vzorkování po ukončení sanace v roce 2006 (včetně dlouhodobých trendů 
sledovaných v oblasti před ukončením sanace). Na rozpory mezi výsledky monitoringu z roku 
2006 a 2008 upozornila i ČIŽP. Rozpory mezi uvedenými výsledky z roku 2006 a 2008 byly 
potvrzeny i výsledky průzkumných prací realizovaných v rámci tohoto projektu, kdy byla 
zjištěna kontaminace v úrovni výrazně převyšující stav zjištěný v roce 2008. 
 

2.6.1.1 Plošné rozšíření PCE 
Na základě výsledků laboratorních rozborů realizovaných v červenci 2008 je možné 
konstatovat, že koncentrace PCE, které překračují původní sanační limit stanovený ČIŽP 10 
µg.l-1 , ale také NMH dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. 10 µg.l-1, byly zjištěny prakticky ve všech 
monitorovacích vrtech v centrální části obce Olšany. Zatímco ve vrtech situovaných 
v okrajových částech obce nebyly zvýšené koncentrace ClU prokázány, anebo se pohybovaly 
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v hodnotách 12,0 – 24,8 µg.l-1. Ve vrtech v centrální části obce limitní hodnotu vysoce 
překračovaly tyto monitorovací objekty : LO 7 (165 µg.l-1), LO 15 (79 µg.l-1) a LO 16 (228 
µg.l-1). Potvrzeny byly také vysoké koncentrace v domovních studnách č. p. 104 (74 µg.l-1)  a  
č. p. 385 (48,7 µg.l-1), které leží při severním okraji centra obce.  
 
Při srovnání výsledků monitoringu z července 2008 s výsledky v průběhu sanačních prací 
(příp. ostatních starších rozborů) je možné vyvodit následující závěry: 
 

• došlo k poklesu koncentrací PCE na severním okraji obce 
• v některých sledovaných objektech v centrální části obce jsou koncentrace PCE  

srovnatelné s předcházejícím obdobím (LO 15, č. p. 104, č. p. 385) a pohybují se 
v rozmezí 50 – 100  µg.l-1,    

• hodnoty zjištěné ve vrtech LO 7 a LO 16 jsou extrémně vysoké; takové hodnoty 
nebyly v minulosti v obci Olšany nikdy zjištěny; v obou vrtech bylo možné sledovat 
nárůst koncentrací PCE již před ukončením sanačních prací; vrt LO 7 však nebyl 
nikdy sanačně čerpán 

• ve většině ostatních vrtů a studní se koncentrace pohybují pod sanačním limitem  
• plošný rozsah znečištění v zájmové oblasti je srovnatelný s rokem 2006, došlo však 

k poklesu počtu vrtů, u kterých se koncentrace PCE pohybovaly nad 50µg.l-1; 
kontaminace se „soustřeďuje“ v okolí vrtů LO 7 a LO 16 

• zvýšené koncentrace nebyly prokázány ani v jednom z vrtů v Hablově, ani  
v dalších monitorovaných objektech ležících dále po směru proudění podzemní vody  

 

2.6.1.2 Plošné rozšíření TCE 
Na základě výsledků monitoringu v červenci 2008 je možné konstatovat,  
že ani v jednom z monitorovaných objektů nebyly zjištěny koncentrace TCE překračující 
původní sanační limit stanovený ČIŽP 30 µg.l-1 . Pouze ve třech vrtech byly zjištěny 
koncentrace velmi mírně překračující NMH dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.  
10 µg.l-1.  Jednalo se o vrty LO 5 (10,2 µg.l-1), LO 7 (13,4 µg.l-1) a LO 13 (10,5 µg.l-1). 
 
Při srovnání výsledků monitoringu z července 2008 s výsledky monitoringu v průběhu 
sanačních prací (příp. ostatních starších rozborů) lze vyvodit následující závěry: 
 

• v červenci 2008 byly analyzovány prakticky ve všech vrtech nižší koncentrace TCE 
než v únoru 2006 

• koncentrace v nejvíce kontaminovaných vrtech se několikanásobně snížily; ve vrtu VB 
117 cca 9x  a ve vrtech LO 7 a LO 13 cca 3 x  

• ve většině vrtů je možné vysledovat klesající trend koncentrací TCE 
• plošný rozsah kontaminace se zmenšil a zbytková kontaminace je lokalizována pouze 

ve třech vrtech. 
• zvýšené koncentrace nebyly prokázány ani v jednom z  monitorovaných objektů 

ležících dále po směru proudění podzemní vody v oblasti obce Hablov 
 

2.6.1.3 Plošné rozšíření DCE 
Sanační limity pro koncentrace DCE byly pro Rozhodnutím ČIŽP stanoveny pouze pro 
1,1DCE, a to 0,3 µg.l-l; pro 1,2 DCE stanoveny nebyly. Proto byla jako srovnávací hodnota 
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pracovně využívána koncentrace 1,2DCE  50 µg.l-l , která se rovnala NMH dnes již neplatné 
vyhlášky č. 376/2000 Sb., kterou byly stanoveny požadavky na kvalitu pitné vody. 
Jak vyplývá z výsledků monitoringu, v červenci 2008 nebyla překročena hodnota sanačního 
limitu pro 1,1 DCE  0,3 µg.l-l  ani v jednom z monitorovaných objektů. 
Hodnota 50 µg.l-l (limit dnes již neplatné vyhlášky č. 376/2000 Sb.) byla překročena celkem 
v 5-ti monitorovaných objektech, a to ve vrtech LO 2 (85,8 µg.l-1), LO 7  
(55,9 µg.l-1), HV 1012 (83,2 µg.l-1) a  VB 117 (96,3 µg.l-1). Koncentrace překračující tuto 
hodnotu nebyly zjištěny v žádném z vrtů jižně od Hablova. 
 
Při srovnání výsledků monitoringu z července 2008 s výsledky v průběhu sanačních prací 
(příp. ostatních starších rozborů) lze vyvodit následující závěry: 
 

• ani v jednom vrtu nebyla zjištěna koncentrace 1,1,DCE překračující v minulosti platný 
sanační limit 0,3 µg.l-l; tehdy byly sice koncentrace 1,1 DCE také velmi nízké, občas 
ale k překročení limitní hodnoty došlo   

• z hlediska koncentrací 1,2 DCE došlo celkově k poklesu koncentrací prakticky ve 
všech vrtech, ve vrtech VB 117 a HV 1012 byly ale analyzovány koncentrace cca 2x 
vyšší; vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vrty neovlivněné čerpáním, je možné 
toto zvýšení pokládat za projev biodegradačních procesů (blíže viz kap. 2.2.4.4.). 

• plošný rozsah znečištění v zájmové oblasti se proti roku 2006 zmenšil 
• v oblasti ležící jižně od vrtu VB 117 (po směru proudění podzemní vody) nebyly 

prokázány zvýšené koncentrace 1,2 DCE 

2.6.1.4 Plošné rozšíření ClU v území jižně od obce Olšany  - stav popsaný v roce 2008 
Na území ležícím jižně od obce Olšany u Prostějova po směru proudění podzemní vody resp. 
šíření kontaminace bylo v červenci 2008 monitorováno celkem 6 objektů. Z toho 3 indikační 
vrty (ID 1, ID 2, ID 3), které byly v minulosti vybudovány z důvodu indikace šíření 
kontaminace ClU směrem k jímacímu území Dubany, a 3 kopané studny (STD2, STV2 a ZD 
Štětovice) dlouhodobě využívané jako zdroje vody pro místní zemědělská družstva. 
Ve všech monitorovacích objektech byly analyzovány koncentrace jednotlivých ClU nižší než 
mez laboratorního stanovení. Tyto výsledky v podstatě odpovídají výsledkům monitoringu 
v době provádění sanačních prací, i když dle archivní dokumentace byly v minulosti 
v některých studnách zjištěny mírně zvýšené koncentrace, především TCE (STV 2, STD 2). 
Jedinou výjimkou je vrt ID 2, ve kterém již v době sanačních prací byly nepravidelně 
analyzovány nadlimitní koncentrace TCE a 1,1 DCE, jakož i hodnoty  
1,2 DCE vyšší než 50 µg.l-l. Výsledky monitoringu v červenci 2008 potvrdily pouze 
koncentrace 1,2 DCE 19 µg.l-l. Přítomnost ostatních sledovaných ClU nebyla prokázána.   
 

2.6.2 Výsledky pr ůzkumných prací v rámci I. etapy projektu 
V následujících kapitolách jsou uvedeny závěry a shrnutí průzkumných prací realizovaných 
v rámci první etapy projekt, které byly na lokalitě provedeny v průběhu 9.3.2010 – 24.6.2010. 
Tyto průzkumné práce zahrnovaly především: 

• Vrtné práce – zhotovení 44 nových monitorovacích vrtů 
• Vzorkovací práce – odběr vzorků podzemní vody  
• Analytické práce – stanovení sledovaných polutantů a ostatních látek a parametrů 
• Karotážní měření na vybraných vrtech 
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2.6.2.1 Shrnutí plošného rozšíření ClU 
Celkové rozšíření chlorovaných ethenů v zájmové oblasti lze shrnout do následujících bodů: 
 

1. Úroveň znečištění, která byla ověřena rámci průzkumných prací (především její plošný 
rozsah), je v rozporu s výsledky monitoringu znečištění z r. 2008.  Nicméně dva 
trendy popsané ve zprávě monitoringu z roku 2008 byly potvrzeny. V případě 
severozápadního okraje obce Olšany u Prostějova došlo k poklesu kontaminace u 
všech sledovaných polutantů, část látek pravděpodobně odtekla jihovýchodním 
směrem, část byla degradována na níže chlorované etheny. Druhý potvrzený trend je 
lokalizace jednoho ohniska znečištění v prostoru jihovýchodního okraje obce Olšany u 
Prostějova. V tomto prostoru byla i aktuálně provedenými průzkumnými pracemi 
potvrzena vysoká kontaminace podzemních vod, především PCE a DCE. Na rozdíl od 
monitoringu z roku 2008 byla takto vysoká kontaminace zjištěna jihovýchodně od 
obce Olšany u Prostějova, směrem na obec Hablov, a dále až k severozápadnímu 
okraji obce Dubany na Hané. Tímto směrem postupně dochází ke změně v zastoupení 
jednotlivých kontaminantů, signifikantní je především postupná záměna PCE za TCE.  

2. V rámci průzkumných prací byl vymezen kontaminační mrak chlorovaných ethenů. 
Jeho vymezení je jednoznačné v případě obce Olšany u Prostějova a okolí, také 
jihozápadní vymezení je zřejmé, nicméně zde byly i na okraji zastiženy vrty, které 
obsahovaly malé množství sledovaných polutantů (MV-27 ∑ ClU 1,88 µg.l-1, MV-31 
∑ ClU 3,62 µg.l-1, MV-38 ∑ ClU 1,05 µg.l-1, ID1 ∑ ClU 0,54 µg.l-1). Nelze tak 
vyloučit přítomnost malého množství chlorovaných ethenů dále jihozápadní směrem 
od hlavního kontaminačního mraku, např. ve vrtu ID3 nebo v jeho blízkém okolí (vrt 
ID3 nebyl vzorkován). Čelo kontaminačního mraku bylo zastiženo pomocí vrtů MV-
41 až MV-44. Nachází se v severozápadní části až středu obce Dubany na Hané. Vrt 
MV-41 obsahuje ∑ ClU 70,5 µg.l-1, zbylé tři vrty již koncentrace v řádu jednotek µg.l-

1. Nicméně průzkumnými pracemi nebyl zastižen vrt v jihovýchodním směru, tedy ve 
směru proudění podzemní vody a hlavní osy kontaminačního mraku, který by 
neobsahoval žádný ze sledovaných polutantů. Největší nejistota v případě vymezení 
kontaminačního mraku je v jeho severovýchodním okraji, především jižně od 
Hablova. Zde se nacházejí vrty MV-28, MV-32 a MV-45, kde byla zjištěna 
koncentrace ∑ ClU 98,42, 85,07 a 130,71 µg.l-1. V tomto prostoru se nacházejí i další 
vrty se zvýšenými koncentracemi ClU (MV-39, MV-41, ID-2, MV-24 atd.). Je tedy 
zjevné, že jednoznačné vymezení severovýchodní hranice kontaminačního mraku 
nebylo dosaženo a rozsah kontaminace v tomto prostoru lze pouze odhadovat. 

3. Určitý rozpor s výsledky, které byly prezentovány v rámci monitoringu znečištění 
v roce 2008, lze do jisté míry vysvětlit absencí dostatečného počtu monitorovacích 
objektů v prostoru jihovýchodně od obce Olšany u Prostějova. 

4. Nejvyšší koncentrace chlorovaných ethenů byly zjištěny v těchto vrtech (ve všech 
případech se jedná o koncentraci ∑ ClU vyšší než 100 µg.l-1): MV-19 134,4 µg.l-1, 
MV-20 158,01 µg.l-1, MV-24 132,72 µg.l-1, MV-33 195,54 µg.l-1, MV-35 130,71 µg.l-
1, MV-37 293,35 µg.l-1, LO7 171,1 µg.l-1, LO15 175,49 µg.l-1 a LO17 158,58 µg.l-1. 

5. Kontaminační mrak DCE, především a zcela dominantně 1,2-cis-DCE, je 
nejrozsáhlejší ze všech polutantů. Také průměrná koncentrace ve všech odebraných 
vzorcích je nejvyšší. DCE, respektive 1,2-cis-DCE lze jednoznačně označit jako 
dominantní kontaminant saturované zóny. 

6. V rámci zonálního vzorkování nebyla zjištěna výrazná horizontální diference 
v obsazích chlorovaných ethenů. Určitá zonalita byla zjištěna v některých vrtech, jako 
je např. ZO5, v jiných vrtech byly zjištěny různé koncentrace v různých hloubkových 
úrovních – ovšem bez jednoznačného trendu v poklesu kontaminace ClU nebo 
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jednotlivých látek ve směru ode dna vrtu k hladině. V ohnisku kontaminace tak jsou 
vysoké koncentrace ClU i ve svrchních částech vodního sloupce (v řádu první až 5 m 
pod hladinou podzemní vody). Určitou zonalitu lze vypozorovat na některých vrtech, 
kde byl zjištěn VC. V případě, že zde nebyly zjištěny velmi vysoké koncentrace jako 
například ve vrtu ID2, je relativně častým jevem, že v hlubších částech nebyl VC 
detekován a byl nalezen pouze v nejsvrchnějších částech vodního sloupce příslušného 
vrtu. Patrně tak dochází ke kumulaci vznikajícího VC ve svrchní části kolektoru 
podzemních vod, kam uniká jako plyn a následně přechází do půdního vzduchu. 

7. Kontaminační mrak TCE je oproti kontaminačnímu mraku PCE výrazně posunutý 
jihovýchodním směrem. Tento posun lze přičíst jednak obecně nižšímu retardačnímu 
faktoru v případě TCE oproti PCE a jednak příznivějším podmínkách k reduktivní 
dehalogenaci v prostoru, kde se nachází kontaminační mrak TCE. 

8. Oproti předchozím pracím byla v rámci průzkumných prací sledována přítomnost VC 
v odebraných vzorcích podzemní vody. Přítomnost tohoto kontaminantu, produktu 
degradace výšechlorovaných ethenů, dokládá probíhající rozklad ClU. Nejvyšší 
koncentrace VC byly zjištěny ve vrtech ID2 – 61,1 µg.l-1  a LO17 150 µg.l-1. 
V případě VC je nutné konstatovat, že tato látka je ze všech látek skupiny ClU 
nejtoxičtější. Podle metodiky US EPA se jedná o prokázaný lidský karcinogen, je tedy 
řazen do kategorie A. 

9. V rámci průzkumných prací nebyly v žádném ze vzorkovaných vrtů zjištěny ethan a 
ethen co by produkt finálního rozkladu chlorovaných ethenů. 

 
 

2.6.2.2 Závěr doprůzkumu znečištění z roku 2010 
 

1. V rámci první etapy projektu byl proveden doprůzkum znečištění kolektoru 
podzemních vod chlorovanými etheny. Doprůzkumné práce byly provedeny 
v katastrální území obcí Olšany u Prostějova, Hablov, Bystročice a Dubany na Hané. 
Terénní práce byly realizovány od března do června roku 2010.  

2. Doprůzkum byl proveden v souladu s realizačním projektem první etapy prací resp. 
jeho metodickou změnou č. 1 (mj. navýšení počtu vzorků podzemní vody a jejich 
laboratorních analýz, realizace karotážního měření). Celkem tak bylo odebráno 150 ks 
vzorků podzemní vody. 

3. V rámci doprůzkumných prací bylo realizováno celkem 44 nových hydrogeologických 
monitorovacích vrtů. Tyto vrty doplnily již existující síť monitorovacích a původních 
sanačních vrtů. V rámci doprůzkumu byly vzorky odebrány z celkem 69 
hydrogeologických objektů, tedy 44 nových monitorovacích vrtů a 25 původních 
objektů. 

4. V souladu s dostupnými rešeršními informacemi byla potvrzena výrazně dynamická 
morfologie dna kolektoru podzemních vod na lokalitě. Ta má patrně výrazný vliv na 
odtok podzemní vody ze studované lokality, a tím i na šíření kontaminace 
jihovýchodním a východním směrem. 

5. Rozsah kontaminace, který byl v rámci doprůzkumu zjištěn, je výrazně větší, než bylo 
na základě dostupných rešeršních dat uvažováno. Výsledky jsou v rozporu se 
zjištěními monitoringu z roku 2008. Kontaminace v obci Olšany, především její 
jihovýchodní části, je na obdobné úrovni - k určitému poklesu pak došlo na severním 
okraji obce. Velmi vysoká kontaminace byla zjištěna v prostoru mezi obcemi Olšany u 
Prostějova a Dubany na Hané. Zde se nachází kontaminace v řádu prvních stovek µg.l-

1.  
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6. Kontaminační mraky PCE a TCE jsou oddělené. Kontaminační mrak PCE zůstává pod 
jihovýchodním okrajem obce Olšan u Prostějova a pokračuje částečně jihovýchodní 
směrem. Kontaminační mrak TCE se nachází zhruba v prostoru mezi obcemi Hablov a 
Dubany na Hané. DCE, především izomer 1,2-cisDCE pokrývá souvisle celou 
studovanou lokalitu. 1,2-cisDCE je dominantním kontaminantem, i jeho průměrná 
koncentrace spočítaná ze všech odebraných vzorků podzemní vody je nejvyšší ze 
všech sledovaných kontaminantů. 

7. V odebraných vzorcích podzemních vod byla v některých vzorcích zjištěna vysoká 
koncentrace VC, následně byla identifikována dvě ohniska, kde se nachází VC ve více 
vrtech. V zásadě se jedná o okolí vrtů LO17 a ID2, kde byly zjištěny velmi vysoké 
koncentrace VC. 

8. V rámci měření fyzikálně-chemických parametrů a na základě výsledků laboratorních 
analýz některých parametrů ve vzorcích podzemních vod lze konstatovat, že 
podmínky ve studovaném kolektoru jsou převážně oxické až slabě anoxické, místy až 
redukční. Koncentrace O2 jsou obecné nízké, nicméně v některých vrtech byly 
nalezeny relativně vysoké koncentrace rozpuštěného O2 až u dna kolektoru. Spolu 
s výsledky karotážního měření toto zjištění ukazuje na poměrně rychlý vertikální 
sestup podzemních vod ke dnu kolektoru v některých částech lokality. Sestupující 
podzemní voda snižuje redukční podmínky na dně kolektoru. 

9. S ohledem na výsledky laboratorních analýz lze konstatovat, že se na lokalitě uplatňují 
procesy přirozené atenuace. Dominantním procesem je biologická reduktivní 
dehalogenace, která je doložena především produkty rozkladu matečných 
kontaminantů PCE a TCE na izomery DCE a VC. Tento proces však neprobíhá až do 
konce rozpadové řady. V žádném z analyzovaných vzorků nebyl nelezen ethen a/nebo 
ethan. Dochází tak ke kumulaci meziproduktů, které jsou více škodlivé vůči lidskému 
zdraví než matečné polutanty. 

10. V rámci zonálního vzorkování byla zjištěna určitá vertikální diference v případě 
některých parametrů – T, pH, rozpuštěný O2. V některých případech je i zřetelná 
zonalita v bakteriálním osídlení kolektoru podzemní vody. Nicméně v případě 
koncentrací jednotlivých sledovaných chlorovaných ethenů nebyla zjištěna výrazná 
hloubková diference koncentrací těchto látek. 

11. Kontaminační mrak ClU není jednoznačně vymezen. Kontaminace je výrazně 
rozsáhlejší než bylo možné na základě rešeršních údajů předpokládat. Migrace 
kontaminantů je navíc ovlivňována i morfologií dna a ne pouze generelním odtokem 
podzemní vody k jihovýchodu. Především v prostoru mezi obcemi Hablov a Dubany 
na Hané se nepodařilo zachytit východní okraj kontaminačního mraku, který zjevně 
pokračuje severně až severovýchodně od obce Dubany na Hané. Vrty, které byly 
vyhloubeny v samotné obci Dubany na Hané, které měly být situovány dle původních 
předpokladů na čele kontaminačního mraku, obsahují poměrně vysoké koncentrace 
ClU. Obdobně tak ani dosah kontaminačního mraku jihovýchodním směrem dosud 
nebyl jednoznačně stanoven. 

12. Vzhledem k tomu, že nebyl zmapován okraj kontaminačního mraku (viz bod č. 11) byl 
v srpnu 2010 zpracován projekt metodické změny č. 2, v rámci kterého byla navržena 
realizace dodatečného průzkumu znečištění v prostoru předpokládaného východního a 
jihovýchodního ukončení kontaminačního mraku. 

13. V souladu s harmonogramem projektu byly na lokalitě v rámci druhé etapy projektu 
realizovány ověřovací práce vybraných sanačních technologií. Práce v rámci druhé 
etapy projektu byly popsány v realizačním projektu druhé etapy prací (srpen 2010). 
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2.6.3 Dodatečný dopr ůzkum zne čišt ění 2010 - 2012 
Dodatečný doprůzkum byl realizovaný na základě výsledků průzkumných prací z roku 2010, 
které identifikovaly rozsáhlý kontaminační mrak chlorovaných ethenů. Tento kontaminační 
mrak nebyl ideálně zmapován především ve svém jihovýchodním okraji (přibližně východně 
od pomyslné spojnice obcí Hablov a Dubany na Hané) a dále mezi obcemi Olšany u 
Prostějova a Lutín (respektive původním zdrojem znečištění). V těchto prostorech bylo 
postupně realizováno 11 monitorovacích vrtů (MV45 – MV55).  
 
Vrty MV45 – MV51 byly postupně realizovány pro identifikaci a ohraničení okraje 
kontaminačního mraku chlorovaných ethenů v jeho jihovýchodní části. 
 
Vrty MV52 a – MV55 byly realizovány v prostoru mezi obcemi Olšany u Prostějova a Lutín 
za účelem prokázání (ne)komunikace kontaminačního mraku s původním zdrojem znečištění. 

2.6.3.1 Vrtné práce 
Vrtné práce byly provedeny v souladu s projektem metodické změny č. 2. Vrty byly 
vyhloubeny strojně pomocí vrtné soupravy jádrovým vrtáním s výnosem vrtného jádra na 
povrch terénu v jádrovnici, tento způsob vrtných prací umožnil popis vrtného jádra a 
identifikaci horninového prostředí lokality v délce hloubky profilu jednotlivých vrtů (vrtné 
profily jsou v příloze této zprávy). 
 
Vrtáno bylo průměry 275, 220, 175 a 137 mm (postupně byl průměr vrtání zmenšován). 
Průběžně byly vrty během vrtání paženy pažením o průměru 275, 220 a 175 mm. Konečné 
vystrojení vrtů bylo provedeno HDPE nebo PVC pažnicemi o průměru 125 mm. Plná výstroj 
se u jednotlivých vrtů nachází v hloubce terén až 3,5 až 4,5 m p. t., zbytek výstroje vrtu až na 
dno je perforovaný štěrbinovou perforací. Perforovaný úsek výstroje je obsypán praným 
říčním štěrkem o frakci 4 – 8 mm. Plný úsek pažnic je utěsněn jílovou cementovým těsněním. 
Samotné vrty jsou osazeny kovovou uzavíratelnou chráničkou. 
 
Všechny vrty byly geodeticky zaměřeny. 
 
Situace jednotlivých vrtů je patrná z mapové přílohy této zprávy. 
 
Jako první byly hloubeny vrty MV45-MV48, následovaly vrty MV-49 až MV-51 a nakonec 
byly odvrtány vrty MV-52 až MV-55. 

2.6.3.2 Odběr vzorků vzduchu v ohniscích kontaminace VC 
V průběhu průzkumných prací byly na několika místech zjištěny vysoké koncentrace VC 
v podzemních vodách. Především v případě vrtu LO17, který se nachází v zástavbě obce 
Olšany u Prostějova, panovala obava o možném prostupování VC z podzemní vody a 
nesaturovanou zónou až na povrch terénu, kde by mohlo docházet k negativnímu ovlivňování 
lidského zdraví. Z tohoto důvodu byly pro účely ověření míry kontaminace půdního vzduchu 
v blízkosti vrtu LO17 vybudovány 4 mělké nevystrojené sondy do hloubky 1,5 m p. t. (volná 
hladina podzemní vody se nacházela 1,5 m p. t.). Po jejich vyhloubení byly na povrchu 
zakryty a s odstupem 12 hodin byly z těchto sond odebrány vzorky půdního vzduchu. Celkem 
byly odebrány 4 vzorky půdního vzduchu. Odběry půdního vzduchu byly provedeny pomocí 
vakuové pumpy SKC do 10 l pytle flexfoil. Z nevystrojené sondy byly odčerpány 2 objemy 
vrtu půdního vzduchu, následně byl vrt utěsněn a ponechán minimálně 12 hodinu utěsněný, 
aby došlo k ustálení podmínek. Poté bylo odčerpáno 10 l půdního vzduchu. 
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Dále byl v blízkosti vrtu LO17 (ve výšce 0,75 m nad úrovní terénu) odebrán jeden vzorek 
atmosférického vzduchu pomocí vakuové pumpy SKC do 10 l pytle flexfoil.  
 
Výsledky analytických prací neprokázaly přítomnost VC v půdním vzduchu a atmosférickém 
vzduchu v blízkosti vrtu LO17. Lidé pohybující se v blízkosti tohoto vrtu tedy nejsou 
vystaveni zdravotním rizikům plynoucích z expozice vůči VC. 
 

2.6.3.3 Vzorkování a výsledky laboratorních analýz 
Ze všech nově vyhloubených monitorovacích vrtů v rámci dodatečného doprůzkumu byly 
odebrány vzorky podzemní vody pro stanovení obsahu chlorovaných ethenů a dalších 
sledovaných parametrů a látek. Jednotlivé odběry vzorků byly provedeny pomocí stejného 
metodického postupu jako v případě I. etapy prací tak, aby bylo možné získané výsledky co 
možná nejlépe korelovat s již získanými daty. 
 

Vzorky podzemní vody byly odebírány v dynamickém stavu. Během čerpání vody byly 
kontinuálně měřeny základní fyzikálně-chemické parametry (rozpuštěný O2, konduktivita, 
pH, teplota a ORP), teprve po ustálení hodnot těchto parametrů (± 0,1 pH, vodivost ± 10 %, 
teplota ± 0,2 °C) byl každý jednotlivý vzorek odebrán. Každý vzorek byl ihned řádně označen 
(číslo vzorku, datum odběru, jméno vzorkaře) a dále byl vyplněn protokol o odběru vzorku. 
Vybavení pro vzorkování bylo vždy po ukončení vzorkování vrtu dekontaminováno, aby bylo 
zabráněno případnému přenosu kontaminantů do jiných hydrogeologických objektů, a tím 
znehodnocení odebraných vzorků, případně celého hydrogeologického objektu. Odběr vzorků 
podzemní vody pro stanovení chlorovaných ethenů a ostatních sledovaných parametrů 
v rámci monitoringu podmínek pro posouzení vhodnosti jednotlivých sanačních metod byl 
prováděn v intervalu dno – 0,5 m nade dnem každého vrtu. 
 
Rozsah analytických prací v odebraných vzorcích podzemních vod byl stejný s rozsahem 
prováděným v I. etapě projektu. Rozsah bude následující: PCE, TCE, 1,2-Cilce, 1,2-
transDCE, 1,1-DCE, VC, ethen, ethan, methan, Cl-, Fe, Fe2+, Mn, Mn2+, SO4

2-, NO3
-, TOC, 

psychrofilní baktérie, fakultativně a striktně anaerobní baktérie a síran redukující baktérie – 
vše laboratorně, a dále přímo v terénu: teplota, pH, rozpuštěný O2, vodivost, ORP. 
 
Vzorky podzemní vody byly odebírány do vzorkovnic předepsaných laboratoří. Celkem bylo 
v rámci dodatečného doprůzkumu odebráno 11 vzorků podzemních vod. 
 
Ihned po odběru byly vzorky uskladněny v chladicím boxu, který byl po celou dobu realizace 
projektu umístěn v objektu situovaném v obci Olšany u Prostějova. Odebrané vzorky byly 
doručeny do laboratoře nejpozději do 48 hodin od odebrání. Transport vzorků probíhal 
v chladicích boxech při teplotách cca 8 – 10°C. 
 
Analytické práce byly provedeny v akreditované laboratoři ALS. 

2.6.3.4 Aktualizace rozsahu znečištění 
Výsledky laboratorních analýz vzorků podzemních vod byly vyhodnoceny spolu se zjištěným 
rozsahem znečištění po dokončení doprůzkumu v roce 2010. Smyslem dodatečného 
doprůzkumu byla identifikace okraje kontaminačního mraku v jeho jihovýchodní části, a dále 
v prostoru mezi obcemi Olšany u Prostějova a Lutín. Výsledky dodatečného doprůzkumu lze 
shrnout následovně: 



______________________________________________________________________________ 
Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných sanačních technologií – 
Závěrečná zpráva II. etapy prací 

17

 
1. V jihovýchodním okraji kontaminačního mraku byly postupně vyhloubeny vrty MV45 

– MV51. Obsahy jednotlivých látek ze skupiny chlorovaných etanů jsou shrnuty 
v následující tabulce. Z výsledků je patrné, že kontaminační mrak v své jihovýchodní 
části zasahuje až do prostoru vrtu MV51, kde byly chlorované eteny potvrzeny 
opakovaným vzorkováním. Tento vrt se nachází u malého lesíku v blízkosti ústí 
meliorační strouhy táhnoucí se od obce Dubany na Hané a druhé strouhy táhnoucí se 
až od východní strany obce Hablov do řeky Blaty. Čelo kontaminačního mraku se 
v současné době podle dostupných údajů nachází v prostoru obce Dubany na Hané 
(pod větší částí obce). 

2. V prostoru mezi obcemi Lutín a Olšany u Prostějova, tj. kde v minulosti nebyly 
realizovány žádné průzkumné práce a kde chybí monitorovací objekty, které by mohly 
prokázat spojitost kontaminačního mraku s původními (již sanovanými) ohnisky 
znečištění na okraji areálu bývalého podniku Sigma Lutín, byly vyhloubeny v únoru 
2012 4 monitorovací vrty MV52 – MV55. Pouze v případě vrtů MV53 a MV55 byly 
prokázány jen velmi nízké obsahy PCE (0,34 a 0,33 µg.l-1). Toto zjištění je v souladu 
s výsledky laboratorních analýz vzorků podzemních vod odebraných v rámci 
průzkumných prací realizovaných v roce 2010 z vrtů, které se nacházejí v prostoru 
mezi obcemi Olšany u Prostějova a Lutín. Tyto výsledky dokládají, že s největší 
pravděpodobností došlo k odtržení kontaminačního mraku od původní zdrojové oblasti 
znečištění. Kontaminační mrak již není dotován polutanty z původních ohnisek 
znečištění (nebo jen ve velmi omezeném objemu) a migruje jihovýchodním směrem. 

3. Výrazně protažený a poměrně úzký kontaminační mrak se nápadně rozšiřuje ve svém 
jihovýchodním okraji (zde se rozšiřuje východním a jihovýchodním směrem a jeho 
šířka se téměř zdvojnásobuje). 

4. Aktuální tvar kontaminačního mraku je zhruba eliptický s tím, že čelo kontaminačního 
mraku je výrazněji protaženo východním a jihovýchodním směrem a ne zcela kopíruje 
generelní směr proudění podzemní vody. Zadní část kontaminačního mraku se nachází 
přibližně mezi obcí Olšany u Prostějova a bývalým závodem Magacina, kontaminační 
mrak se táhne jihovýchodním směrem pod obcí Olšany u Prostějova, Hablovem a 
zasahuje pod větší část obce Dubany na Hané. Na západní straně zasahuje téměř 
k zpevněné asfaltové komunikaci, která vede od západního okraje obce Dubany na 
Hané severozápadním směrem až k mostu přes silnici pro motorová vozidla č. E462 a 
vedoucí do ZD Olšany. Na východě pak zasahuje východně od obce Hablov téměř pod 
celou meliorační strouhu, která začíná východně od Hablova ústí do řeky Blaty. 
V místě ústí této strouhy byl zastižen jihovýchodní okraj kontaminačního mraku (zde 
se nachází vrt MV51, v kterém byly zjištěny nízké koncentrace ClU). 

 

Tabulka 3. Obsahy [µg.l-1] ClU ve vrtech realizovaných v rámci dodatečného doprůzkumu. 

Látka/Vrt MV45 MV46 MV47 MV48 MV49 MV50 MV51 MV52 MV53 MV54 MV55 

Tetrachlorethen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,34 <0,2 0,33 

Trichlorethen <0,5 59,1 29 1,18 <0,1 <0,1 0,84 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1,2-cis dichlorethen <1 5 3,5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
1,2-trans 
dichlorethen <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

1,1-dichlorethen <1 <1 <1 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

vinylchlorid <4 <4 <4 <4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Pozn.: Tučně jsou zvýrazněné naměřené hodnoty jednotlivých látek nad mez detekce analytických metod 



______________________________________________________________________________ 
Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných sanačních technologií – 
Závěrečná zpráva II. etapy prací 

18

Mapa s vyznačenými vrty realizovanými v rámci dodatečného doprůzkumu a dále mapa 
aktuálního rozsahu znečištění, která kombinuje výsledky doprůzkumu z roku 2010 a výsledky 
získanými v rámci dodatečného doprůzkumu (vrty MV45 – MV55), je v příloze této zprávy. 

3. Výsledky ov ěřování technologie BRD 

3.1 Popis metodiky pr ůběhu ov ěřování technologie 
K ověření technologie v podmínkách předmětné lokality byla vybrána sublokalita, nacházející 
se v blízkosti Vrbáteckého náhonu, na jeho pravém břehu, zhruba uprostřed mezi obcemi 
Hablov a Dubany na Hané. 
V prostoru této sublokality byla v rámci doprůzkumu realizovaného v roce 2010 zjištěna 
relativně vysoká kontaminace podzemních vod chlorovanými etheny, dosahují hodnot až 250 
– 300 µg.l-1. Dominantním kontaminantem byl TCE. 
Na této sublokalitě bylo vyhloubeno celkem 14 nových vrtů. 6 vrtů injektážních a 8 vrtů 
monitorovacích. Vrty byly situovány do tří zaoblených řad, směřovaných kolmo proti 
předpokládanému směru proudění podzemních vod. Jednotlivé řady byly od sebe vzdálené 
cca 5 – 8 m. 
 
Vrty byly vyhloubeny až na spodní izolátor kolektoru (bádenské modrošedé jíly), který se 
v tomto prostoru nachází v hloubce cca 26 – 27 m p. t. Vrty byly perforovány v úseku dno až 
5 m p. t., perforace provedena pevnostěnnými šroubovacími HDPE pažnicemi o průměru 125 
mm. Perforovaný úsek vrtu byl obsypán praným říčním štěrkem (valouny) frakce 4 – 8 mm. 
Vrty byly opatřeny uzavíratelným kovovým zhlavím, které bylo upraveno pro tlakovou 
injektáž substrátu (injektážní vrty). 
 
Situace jednotlivých vrtů je patrná z mapové přílohy této zprávy. 
 
Hladina podzemní vody je volná a nachází blízko pod povrchem terénu. V průběhu ověřování 
kolísala v rozpětí hodnot cca 1,8 – 3,2 m p. t. 
 
Ověřování technologie biologické reduktivní dehalogenace bylo zahájeno v lednu 2011 a 
ukončeno v únoru 2012, kdy byla provedena poslední aplikace substrátu a závěrečné 
vzorkování podzemní vody z injektážních a monitorovacích vrtů na lokalitě. 
 
Celkem bylo na lokalitě provedeno 13 aplikací substrátu (syrovátky). V rámci jednotlivých 
aplikací bylo injektováno do horninového prostředí vždy 12 m3 substrátu. V rámci poslední 
aplikace bylo injektováno celkem 16 m3. Substrát byl injektován do horninového prostředí 
s měsíční frekvencí. 
Aplikace byly prováděny pomocí hadic z cisternového vozu, který byl vždy přistaven na 
lokalitu. Substrát byl aplikován do hloubky cca 25 m p. t. zapuštěním injektážní hadice. 
Přestože hltnost vrtů byla obvykle velmi dobrá, docházelo opakovaně k nastoupání syrovátky 
až na úroveň terénu lokality. Injektáž probíhala obvykle kombinací samospádu a tlakového 
vtláčení o maximálním tlaku 1 atm. 
 Na začátku první fázi aplikací bylo vždy aplikované stejné množství substrátu do všech vrtů, 
tedy cca 2 m3. Postupně s tím, jak docházelo k rozkladu substrátu a vzrůstala koncentrace 
mastných kyselin  resp. klesala hodnota pH, byly injektáže do jednotlivých vrtů upravovány 
tak, aby byly dodrženy pokud možno optimální podmínky pro bakteriální růst a byl tak 
umožněn optimální průběh procesů BRD. V případě, že došlo k poklesu pH pod cca 5,5 , byl 
snížen objem injektovaného substrátu na cca 25 – 50% obvyklého množství. V případě, že 
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došlo k poklesu pH pod hodnotu cca 4,5 , nebyl do vrtu injektován žádný substrát. Injektáž 
substrátu byla obnovena až po nárůstu hodnoty pH nad 5. 
 
Celkem bylo do injektážních vrtů aplikováno 160 m3 syrovátky.  
  

3.2 Vzorkování a analytické práce 
V rámci monitoringu průběhu procesů ověřované technologie byly odebírány vzorky ze všech 
14 vrtů na lokalitě s měsíční frekvencí, a to vždy 3 – 7 dnů před následnou aplikací substrátu. 
 

Vzorky podzemní vody byly odebírány v dynamickém stavu. Během čerpání vody byly 
kontinuálně měřeny základní fyzikálně-chemické parametry (rozpuštěný O2, konduktivita, 
pH, teplota a ORP), teprve po ustálení hodnot těchto parametrů (± 0,1 pH, vodivost ± 10 %, 
teplota ± 0,2 °C) byl každý jednotlivý vzorek odebrán. Každý vzorek byl ihned řádně označen 
(číslo vzorku, datum odběru, jméno vzorkaře) a dále byl vyplněn protokol o odběru vzorku. 
Vybavení pro vzorkování bylo vždy po ukončení vzorkování vrtu dekontaminováno, aby bylo 
zabráněno případnému přenosu kontaminantů do jiných hydrogeologických objektů, a tím 
znehodnocení odebraných vzorků, případně celého hydrogeologického objektu. Odběr vzorků 
podzemní vody pro stanovení chlorovaných ethenů a ostatních sledovaných parametrů 
v rámci monitoringu podmínek pro posouzení vhodnosti jednotlivých sanačních metod byl 
prováděn v intervalu dno – 0,5 m nade dnem každého vrtu. V případě, že ve vrtu vznikla 
úsada syrovátky na dně (injektážní vrty), byl vzorek odebrán těsně nad touto úsadou. 
 
Ihned po odběru byly vzorky uskladněny v chladicím boxu, který byl po celou dobu realizace 
projektu umístěn v obci Olšany u Prostějova. Odebrané vzorky byly doručeny do laboratoře 
nejpozději do 48 hodin od odebrání. Transport vzorků probíhal v chladicích boxech při teplotě 
cca 8 – 10°C. 
 
Rozsah analyzovaných látek a parametrů byl následující: PCE, TCE, 1,2-cisDCE, 1,2-
transDCE, 1,1-DCE, VC, ethen, ethan, methan, Cl-, Fe, Fe2+, Mn, Mn2+, SO4

2-, NO3
-, TOC, 

psychrofilní baktérie, fakultativně a striktně anaerobní baktérie a síran redukující baktérie – 
vše laboratorně, a dále přímo v terénu: teplota, pH, rozpuštěný O2, vodivost, ORP. 
 
Vzorky byly analyzovány v akreditované laboratoři Analytické laboratoře Plzeň a posléze 
v laboratořích společnosti ALS. 
 
Celkový počet odebraných a analyzovaných vzorků byl 196 ks 
 
 

3.3 Vyhodnocení vývoje koncentrací ClU 
Vývoj koncentrací jednotlivých sledovaných látek v rámci skupiny chlorovaných ethenů lze 
na základě znalosti iniciálních koncentrací těchto látek před zahájením ověřovacích prací a 
monitoringu v průběhu ověřování BRD shrnout následovně: 
 

1. Ve všech vrtech lze sledovat pokles koncentrace chlorovaných ethenů ve srovnání 
s výchozím stavem. V průběhu monitoringu byly zaznamenány určité výkyvy ve 
vývoji obsahu sledovaných látek. Nejvýznamnější výkyv je pozorovatelný téměř u 
všech monitorovaných vrtů na přelomu roků 2011/2012 v případě injektážních vrtů a 
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na začátku roku 2012 v případě monitorovacích vrtů. Tento nárůst lze 
odůvodnit menším množstvím aplikované syrovátky do některých vrtů, ke kterému 
bylo přistoupeno na základě významného poklesu hodnot pH v některých injektážních 
vrtech. 

2. V případě injektážních vrtů byly dlouhodobě sledovány vysoké koncentrace substrátu 
a mastných kyselin. V těchto vrtech také docházelo k nejvýraznějšímu poklesu 
koncentrací chlorovaných ethenů, přestože v některých vrtech nebyl pokles tak 
výrazný (např. ve vrtu IV5). Méně intenzívní pokles koncentrací ClU v některých IV 
vrtech patrně souvisí s vyšším a rychlejším přítokem kontaminované vody do vrtu ve 
srovnání s ostatními vrty, a dále s méně vhodnými podmínkami pro průběh BRD. 
S nárůstem koncentrací sledovaných mastných kyselin dochází k poklesu obsahu 
chlorovaných ethenů. 

3. V případě monitorovacích vrtů byly obvykle zaznamenány postupné poklesy 
koncentrací ClU v jednotlivých vrtech. V případě vrtu PV5 byly zaznamenány 
poměrně významně rozkolísané hodnoty obsahu ClU. U většiny vrtů je pozorovatelný 
mírný nárůst koncentrací začátkem roku 2012, související patrně s omezenou injektáží 
substrátu do některých injektážních vrtů. 

4. Celkově lze vypozorovat, že trendy ve vývoji obsahu některých sledovaných látek a 
parametrů v monitorovacích vrtech kopírují vývoj těchto látek v injektážních vrtech 
s několikatýdenním až měsíčním zpožděním. 

Dominantním počátečním kontaminantem je ve všech vrtech TCE, v důsledku degradace dochází k velmi 
významnému poklesu koncentrace této látky a naopak nárůstu obsahu 1,2cis-DCE. Ostatní izomery DCE 
a VC vznikají v řádově nižším množství a pro hodnocení účinnosti technologie, rychlosti rozkladu 
výšecholorovaných látek na nížechlorované nejsou zásadní. Vývoj koncentrací TCE a 1,2cis-DCE ve všech 
monitorovacích vrtech je patrný z grafů (Graf 7, Graf 8, Graf 9, Graf 10,  

 

5. Graf 11, Graf 12 a Graf 13). 
6. Počáteční koncentrace PCE jsou obecně velmi nízké a nízkými, respektive nulovými 

zůstávají i v průběhu celého monitoringu. Obsah PCE je celkově nízký a pro 
hodnocení procesů BRD na lokalitě nemá velký význam. Koncentrace PCE 
v některých vrtech mírně stoupají, v jiných vrtech jsou značně rozkolísané, nicméně 
obecně se pohybují v desetinách a jednotkách µg.l-1. Trendy ve vývoji obsahu PCE 
v jednotlivých monitorovaných vrtech často nekorelují s vývoji obsahu TCE a 1,2cis-
DCE. 

7. Pro hodnocení účinnosti a úspěšnosti procesů BRD při rozkladu ClU jsou zásadní 
vývoje obsahů TCE a 1,2cis-DCE, celkový obsah ClU a potvrzená přítomnost VC a 
ethanu. 

8. Koncentrace 1,2trans-DCE a 1,1-DCE byly ve všech monitorovaných vrtech velmi 
nízké. Obsahy těchto látek se pohybují od prvních jednotek µg.l-1, ale velmi často byly 
pod mezí detekce analytických metod. Vývoje koncentrací těchto látek nevykazují 
žádný výrazný trend. Tyto látky, vznikající spolu s 1,2cis-DCE jako produkt rozkladu 
TCE, jsou generovány procesy BRD ve srovnání s 1,2cis-DCE v koncentracích až o 
dva řády nižších. Jedná se tedy o statisticky nevýznamnou a vedlejší větev rozkladu 
TCE. Na celkovém znečištění a jeho vývoji se podílejí zanedbatelným podílem. 
V případě těchto látek nebyl zaznamenán žádný rozdíl mezi injektážními a 
monitorovacími vrty. 

9. V injektážních i monitorovacích vrtech je obvykle dobře patrná korelace vývoje 
koncentrací TCE případně i ClU a sumy sledovaných mastných kyselin. Obvykle 
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s růstem obsahu mastných kyselin klesá obsah TCE, respektive ClU a obráceně. Tento 
jev je patrnější u injektážních vrtů, ale byl zaznamenán i u monitorovacích vrtů. 
V grafu (Graf 1) jsou vynesená data pro monitorovací vrt PV8. 

 

Graf 1. Vývoj koncentrací sumy mastných kyselin a TCE v monitorovacím vrtu PV8 

 
 

10. V průběhu monitoringu bylo v některých vrtech (především injektážních IV1, IV2, 
IV4 a monitorovacích PV3, PV5) dosaženo poklesu obsahu ClU na hodnoty nižší než 
10 µg.l-1, případně až pod meze detekce. U ostatních vrtů došlo k významnému 
poklesu znečištění. Poklesy znečištění vyjádřené jako procenta z původního obsahu 
ClU shrnuje následující tabulka (Tabulka 4). Dále jsou tyto hodnoty vyneseny do 
grafu jako dekadický logaritmus koncentrace ClU v jednotlivých vrtech (Graf 2). 
V tabulce (Tabulka 5) a grafu (Graf 3) jsou uvedeny průměrné hodnoty koncentrace 
ClU vyjádřené jako procenta k původní koncentraci. Z těchto dat je patrné, že po 
ukončení monitoringu došlo k nejvyššímu poklesu znečištění v injektážních vrtech, 
kde koncentrace ClU odpovídala 37,2 % původní koncentrace. V monitorovacích 
vrtech byla po ukončení ověřování průměrná koncentrace ClU na úrovni 56,4% 
původního znečištění. Celkový průměr dosáhl hodnoty 48,2% z původního obsahu 
ClU. 
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Tabulka 4. Vývoj procentuálního poklesu koncentrací ClU v monitorovaných vrtech 

Datum IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 IV6 PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 PV6 PV7 PV8 

25.1.2011 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

23.2.2011 94,6 115,7 114,5 87,8 76,1 62,7 102,8 93,3 93,6 113,8 125,1 114,1 114,6 126,5 

24.3.2011 58,9 89,0 109,1 84,2 100,0 62,3 78,5 92,6 82,8 106,2 119,4 76,3 98,6 122,5 

20.4.2011 73,3 75,5 79,2 56,5 60,3 90,1 58,9 78,6 87,2 133,4 105,3 56,8 101,0 140,4 

24.5.2011 24,9 52,9 85,1 1,8 40,0 58,5 41,7 6,7 57,7 82,7 2,4 33,8 92,9 119,5 

28.6.2011 73,1 35,5 64,1 1,1 20,0 40,4 90,7 18,9 29,5 160,1 89,2 86,9 89,3 135,8 

2.8.2011 82,1 5,3 33,1 0,4 45,0 68,5 68,6 25,7 15,6 123,4 0,6 81,8 65,3 51,9 

31.8.2011 74,7 24,9 51,2 0,6 30,8 45,1 68,4 64,0 25,0 105,0 2,0 82,9 76,9 139,4 

27.9.2011 43,2 2,3 32,3 0,0 51,8 34,8 46,5 39,7 10,7 84,5 0,6 65,2 61,1 70,7 

26.10.2011 60,6 0,8 45,0 0,5 74,7 43,4 39,9 38,2 15,4 102,4 2,2 70,7 60,6 77,6 

22.11.2011 32,9 2,0 52,4 0,3 74,0 51,2 29,7 32,0 16,0 64,0 52,8 42,7 38,4 55,2 

13.12.2011 3,6 4,3 38,2 0,1 9,6 35,4 19,8 30,6 9,8 75,9 2,0 36,8 49,9 54,0 

16.1.2012 36,2 30,8 36,6 0,2 44,5 65,3 32,2 38,9 9,3 7,4 28,1 26,1 49,1 61,5 

15.2.2012 39,6 39,0 29,1 6,6 72,2 36,5 60,7 46,4 45,7 71,3 61,2 43,5 46,9 75,7 

 
 
Graf 2. Procentuální pokles koncentrací ClU ve vrtech vyjádřený dekadickým logaritmem 
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Tabulka 5. Srovnání průměrných hodnot poklesu koncentrace ClU v procentech z původní koncentrace 

Datum Průměr hodnot 
Průměr hodnot 

IV vrty 
Průměr hodnot 

PV vrty 
25.1.2011 100,0 100,0 100,0 

23.2.2011 102,5 91,9 110,5 

24.3.2011 91,5 83,9 97,1 

20.4.2011 85,5 72,5 95,2 

24.5.2011 50,0 43,9 54,7 

28.6.2011 66,8 39,0 87,5 

2.8.2011 47,7 39,1 54,1 

31.8.2011 56,5 37,9 70,5 

27.9.2011 38,8 27,4 47,4 

26.10.2011 45,1 37,5 50,9 

22.11.2011 38,8 35,5 41,3 

13.12.2011 26,4 15,2 34,9 

16.1.2012 33,3 35,6 31,6 

15.2.2012 48,2 37,2 56,4 
 
 

Graf 3. Vývoj průměrných koncentrací ClU vyjádřených jako procenta z hodnoty původního znečištění 
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 Pro srovnání je v grafech  (Graf 4 a  

 

 

 

11. Graf 5) uveden vývoj poklesu koncentrací ve vybraných injektážních a 
monitorovacích vrtech. Vždy je uveden jeden vrt s nejvýraznějším poklesem 
koncentrace ClU a naopak vrt s nejméně výrazným a rozkolísaným vývojem/poklesem 
koncentrací ClU. 

12.  Klíčovým faktorem, který významně ovlivňoval monitoring průběhu procesů BRD a 
jeho vyhodnocení, je kontinuální přítok kontaminované podzemní vody do 
injektážních i monitorovacích vrtů. Přítok kontaminované podzemní vody významně 
ovlivňuje celkovou bilanci ClU, respektive obsahy jednotlivých látek z této sledované 
skupiny. Zdánlivě tak snižuje účinnost a efektivitu procesů této technologie.  

13.  V případě některých monitorovacích vrtů patrně nedocházelo k degradaci TCE, 
případně dalších látek nebo byl tento proces jen velmi pomalý. Dobře je tento jen 
patrný u vrtů PV4 a PV5, kde výrazně nekorelují obsahy TCE a 1,2cis-DCE (viz 
grafy). V těchto vrtech jsou vývoje koncentrací těchto látek řízeny především 
přítokem polutantů z okolí než atenuačními procesy. Naopak v některých 
monitorovacích vrtech, především v těch, do kterých domigroval substrát aplikovaný 
v injektážních vrtech, probíhaly degradační procesy BRD velmi dobře. Dobře je tento 
jev pozorovatelný např. na vrtech PV7 a PV8. 
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Graf 4. Procentuální pokles koncentrací ClU ve vrtech IV4 a IV5 

 
 

 

 

 

Graf 5. Procentuální pokles koncentrací ClU ve vrtech PV3 a PV4 
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14. Ve vrtech IV5 a IV6 byla v průběhu monitoringu ověřování procesů BRD zjištěna 

přítomnost ethanu v podzemní vodě. Přítomnost tohoto plynu dokládá, že proces BRD 
probíhá až do konce a nedochází k akumulaci produktů rozkladu PCE a TCE, tedy 
izomerů DCE a především VC v podzemní vodě. Zjištěné koncentrace ethanu byly 
velmi nízké. Lze se tedy domnívat, že tento plyn je přítomen i v ostatních vrtech 
(především injektážních), nicméně v koncentracích nižších než je detekční limit 
laboratorních metod.  

15. V případě monitorovacích vrtů byla zjištěna velmi vysoká korelace (přímá úměra) 
mezi obsahem mastných kyselin, TOC a vývojem koncentrací jednotlivých 
sledovaných kontaminantů. Do vrtů, kam se dostává voda z injektážních vrtů, migruje 
bakteriální substrát (samotné bakteriální kmeny podílející se na rozkladu chlorovaných 
ethenů). Dále, přitékající podz. voda obsahuje nižší koncentrace kontaminantů a je 
změněn poměr hlavních složek (TCE a 1,2cisDCE). Naopak ve vrtech, kam voda 
z injektážních vrtů neproudí, chybí substrát pro bakteriální růst a přitéká sem více 
kontaminovaná podz. voda z prostoru mimo injektážní vrty. V důsledku toho jsou 
změny ve vývoji koncentrací chlorovaných ethenů v těchto vrtech nízké. Existují také 
vrty, kde dochází patrně k míchání těchto dvou vlivů a vývoj koncentrací 
chlorovaných ethenů je silně rozkolísaný (tato rozkolísanost může být způsobena i 
dalšími faktory, např. změnami v ORP prostředí, ředěním, (desorpcí) apod.). Toto 
zjištění potvrzuje zjištění o heterogenním proudění podzemní vody na lokalitě 
navzdory charakteru horninového prostředí na lokalitě, které je dominantně tvořeno 
písky a štěrkopísky. Jílové vložky v těchto hrubozrnnějších sedimentech a 
štěrkopísky/štěrky s vyšším obsahem jílové matrix působí lokální bariéry pro proudění 
podzemní vody. 
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3.4 Vyhodnocení vývoje fyzikáln ě-chemických parametr ů 
V průběhu monitoringu byly na všech vrtech měřeny vybrané fyzikálně-chemické parametry 
podzemní vody (teplota, pH, vodivost, ORP a obsah rozpuštěného O2). Zjištěné hodnoty 
sledovaných parametrů lze zhodnotit následovně: 
 

1. Původní hodnoty ORP na lokalitě se pohybovaly přibližně v úrovni 50 – 150 mV, 
v některých vrtech byly hodnoty i vyšší. Po první aplikaci substrátu do injektážních 
vrtů byly zaznamenány poklesy hodnot ORP ve všech vrtech (i monitorovacích) o cca 
200 – 300 mV. Na těchto nízkých hodnotách posléze stagnovaly v průběhu celého 
ověřování a monitoringu. Hodnoty ORP se pohybovaly přibližně v úrovni -100 až -
150 mV a charakter prostředí tak lze označit za anoxický až redukční. 

2. Původní hodnoty pH se pohybovaly okolo hodnoty 6,8. Po aplikaci substrátu došlo 
spolu se vznikem mastných kyselin k postupnému poklesu pH. V případě, že došlo 
k poklesu pH pod hodnoty 5,5 , byl upraveno (sníženo) množství aplikovaného 
substrátu do konkrétního vrtu. Ve výjimečných případech, kdy došlo k poklesu hodnot 
pH k nebo dokonce pod hodnotu 4, byla aplikace substrátu v konkrétním vrtu 
vynechána. Velmi intenzívní bakteriální růst a průběh procesů BRD je umožněn při 
hodnotách pH přibližně nad 5,5. V případě poklesu hodnoty pH pod 5 dochází 
k omezení a zpomalení průběhu procesů BRD. 

3. Teplota podzemní vody nemá výrazný vliv na průběh procesů BRD. Obecně lze říct, 
že vyšší teplota je stimulující pro bakteriální růst. Naměřené hodnoty teploty PV 
odpovídaly běžným hodnotám sledovaných u podzemních vod mělkých oběhů. 
V průběhu monitoringu byla potvrzena jistá oscilace hodnot v závislosti na ročním 
období. 

4. Hodnoty vodivosti podzemní vody jsou funkcí množství substrátu v podzemní vodě. 
Množství substrátu zásadním způsobem ovlivňuje vodivost a s rostoucí koncentrací 
substrátu významně roste i hodnota vodivosti. Obecně tato měření lze velmi dobře 
využít pro detekci migrace substrátu i v nižších koncentracích. Monitorovací vrty, 
v kterých byl prokázán největší pokles koncentrací ClU, případně významná změna 
v poměrném zastoupení TCE a 1,2cis-DCE, vykazují zvýšené hodnoty vodivosti ve 
srovnání s původními hodnotami před zahájením ověřovacích prací. 

5. Navzdory velmi nízkým hodnotám ORP byly v průběhu celého monitoringu 
zaznamenávány nenulové koncentrace rozpuštěného O2. V případě injektážních vrtů 
se jednalo o obsah v rozmezí přibližně 0,2 – 0,4 mg.l-1. V případě monitorovacích vrtů 
byly koncentrace rozpuštěného O2 vyšší, obvykle se pohybovaly v rozmezí přibližně 
0,4 – 0,6 mg.l-1 a více. 

6. Celkově lze zhodnotit podmínky na lokalitě z pohledu procesů BRD jako příznivé. 
Kombinace nízkého obsahu rozpuštěného O2, hodnot ORP na rozmezí anoxických a 
redukčních podmínek a vysokých hodnot vodivosti (=zvýšené obsahy organického 
substrátu) je velmi vhodná pro bakteriální růst a s ním spojenou degradaci 
chlorovaných ethenů. 

 

3.5 Hodnocení ostatních sledovaných látek 
V průběhu monitoringu na lokalitě byly kromě chlorovaných ethenů sledovány také další 
látky a parametry vhodné pro zhodnocení průběhu procesů BRD a podmínek předmětné 
lokality pro průběh degradace ClU. Monitoring těchto látek lze shrnout následovně: 
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1. Koncentrace síranů v důsledku injektáže substrátu do horninového prostředí poklesla 
především v injektážních vrtech. Tento pokles ovšem není nijak výrazný a nemá 
dlouhodobě snižující se tendenci. V monitorovacích vrtech nedošlo k výraznému 
poklesu koncentrace síranů, spíše lze pozorovat výraznější rozkolísání hodnot. 
Výjimkou je monitorovací vrt PV3, kde sírany zcela vymizely a jejich koncentrace 
poklesla pod detekční limit analytické metody. 

2. Přirozený obsah dusičnanů na lokalitě je velmi nízký, obvykle v jednotkách mg.l-1. Po 
zahájení ověřování procesů BRD a aplikaci prvních dávek substrátu do horninového 
prostředí dochází v jednotlivých vrtech k různě rychlému poklesu koncentrace 
dusičnanů až pod mez detekce analytické metody. V případě monitorovacích vrtů je 
tento pokles méně výrazný a pozvolnější, v průběhu monitoringu se pak v některých 
monitorovacích vrtech opakovaně objevují hodnoty nad mezí detekce a průběh 
koncentrace dusičnanů v těchto monitorovacích vrtech je více rozkolísaný /jedná 
s především o vrty PV4, PV5 a PV6).  

3. Koncentrace chloridů v průběhu monitoringu vzrostla o jeden, výjimečně i o dva řády. 
Tento jev je nejspíše způsoben poklesem pH, kdy ve výrazně kyselejším prostředí 
dochází k rozpuštění velkého množství chloridů, které jsou za neutrálního pH 
(původní pH lokality) v pevné fázi, případně jsou adsorbované na částicích 
horninového prostředí. Vyšší koncentrace chloridů, přibližně nad 1000 mg.l-1, mohou 
mít výrazně negativní vliv na vývoj bakteriálního osídlení, kdy dochází k úhynu 
baktérií vlivem vysokého osmotického tlaku. 

4. Iniciální koncentrace metanu v podzemní vodě na lokalitě byla obvykle pod mezí 
detekce analytické metody. V případě injektážních vrtů došlo k nárůstu koncentrací 
metanu až po přibližně 4 měsících od zahájení ověřování a aplikace první dávky 
substrátu. V některých vrtech se objevuje methan již po cca 2 měsících od první 
injektáže substrátu, ale jedná se jen o velmi nízké koncentrace, obvykle v řádu desetin 
µg.l-1. Po cca 4 měsících dochází k prudkému nárůstu koncentrací metanu až na 
desetitisíce µg.l-1. V závěru monitoringu dochází k mírnému poklesu koncentrací 
metanu v injektážních vrtech na řádově tisíce µg.l-1. Tento pokles souvisí se sníženou 
aplikací syrovátky v některých vrtech. V monitorovacích vrtech se projevuje nárůst 
koncentrace metanu v podzemní vodě s přibližně měsíčním zpožděním ve srovnání 
s injektážními vrty. V případě monitorovacích vrtů se nejvyšší koncentrace pohybují 
v úrovni stovek až tisíců (v závěru monitoringu) µg.l-1. Výjimku tvoří vrty PV8 a 
především PV3, kde dosáhly koncentrace metanu obdobných hodnot jako v případě 
injektážních vrtů (tedy desetitisíce µg.l-1). V grafu (Graf 6) jsou vyneseny koncentrace 
metanu ve vrtech, které se nacházejí přibližně ve směru proudění podzemní vody. 
Z křivek je dobře patrný postupný nárůst koncentrací s narůstající vzdáleností od 
injektážního vrtu. 

5. Původní koncentrace Fe byly v případě celkového železa v řádu prvních jednotek mg.l-

1 a v případě FeII v řádu desetin mg.l-1. V důsledku změněných ORP a pH podmínek 
došlo k redukci větší části přítomného FeIII , tvořícího původně většinu celkového Fe 
na FeII. V průběhu monitoringu tak došlo k výraznému nárůstu koncentrací celkového 
Fe a FeII. V injektážních vrtech narostly koncentrace o jeden až dva řády. Nejvyšší 
koncentrace FeII byly zaznamenány ve vrtech IV5 a IV6, kde dosáhly hodnot 269 resp. 
448 mg.l-1. V případě monitorovacích vrtů došlo k méně výraznému nárůstu 
koncentrací Fe, obvykle se jednalo o nárůst v řádu jednotek mg.l-1. Výjimkou je vrt 
PV3, kde dosáhla koncentrace FeII 66,5 mg.l-1.  

6. V případě koncentrací Mn je vývoj obsahů této látky v PV velmi obdobný vývoji Fe. 
Jedná se řádově o nižší koncentrace, resp. jedná se o nárůst koncentrací v případě 
injektážních vrtů z hodnot setin mg.l-1 na první jednotky mg.l-1. V případě 
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monitorovacích vrtů je vývoj méně výrazný a koncentrace obvykle vzrostly o jeden 
řád na desetiny mg.l-1. 

7. Koncentrace TOC úzce souvisejí s aplikací substrátu do horninového prostředí. 
Původní koncentrace organického uhlíku vyjádřené tímto parametrem se na lokalitě 
pohybovaly v úrovni prvních jednotek mg.l-1. Po aplikaci substrátu došlo 
v injektážních vrtech k nárůstu koncentrací o 2 – 3 řády na stovky až tisíce  mg.l-1. 
Nárůst koncentrací v monitorovacích vrtech nebyl tak výrazný, nicméně i zde došlo 
k nárůstu obvykle o jeden řád na první desítky mg.l-1. Významnější nárůst koncentrací 
TOC v monitorovacích vrtech byl zaznamenán především ve vrtech PV8 a PV3, kde 
dosáhl obsah těchto látek až stovek mg.l-1. Pokles koncentrace ClU v monitorovacích 
vrtech úzce souvisí s koncentrací TOC, s rostoucím obsahem TOC roste i pokles 
koncentrace ClU. 

8. V souvislosti s aplikací substrátu do horninového tělesa došlo k velkému nárůstu 
koncentrací TOC a mastných kyselin v podzemní vodě. Přestože jsou tyto látky 
netoxické, mohou snížit kvalitu podzemní vody v případě využívání jako zdroje pitné 
vody. Z výsledků monitoringu na lokalitě je patrné, že na vzdálenost cca 15 m dochází 
k poklesu TOC a koncentrace mastných kyselin o cca 1 – 2 řády. Lze se tedy 
domnívat, že na vzdálenost prvních desítek metrů dochází k poklesu koncentrací 
těchto látek na přirozenou úroveň, tedy pozaďové hodnoty lokality. 

9. V monitorovacích vrtech je ze sledovaných mastných kyselin v nejvyšších 
koncentracích zastoupena kyselina octová, následovaná kyselinou máselnou. Naopak 
v případě injektážních vrtů je nejzastoupenější kyselina mléčná, případně kyselina 
octová. Je zřejmé, že k dalšímu rozkladu kyseliny mléčné dochází nejrychleji, resp. že 
tato látka migruje horninovým prostředím nejpomaleji. 

Graf 6. Vývoj koncentrací metanu ve vrtech IV3, PV2 a PV8 
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3.6 Vyhodnocení vývoje bakteriálního osídlení 
Monitoring bakteriálního osídlení podzemních vod v prostoru sublokality, kde probíhalo 
ověřování technologie biologické reduktivní dehalogenace, lze shrnout následovně: 

1. V případě mikrobiologických analýz byly sledovány 3 skupiny bakteriálních kmenů: 
psychrofilní baktérie, anaerobní a fakultativně anaerobní baktérie a síran redukující 
baktérie (SRB). 

2. Po první aplikaci substrátu došlo k nárůstu koncentrací bakteriálních kmenů o cca 2 – 
3 řády. Vysoké koncentrace bakteriálních kmenů, především ze skupiny 
psychrofilních baktérií a aerobních a fakultativně anaerobních baktérií, přetrvávaly po 
větší část monitoringu lokality, nicméně ve vývoji na některých vrtech byly 
zaznamenány poměrně výrazné výkyvy ve vývoji koncentrací. 

3. Po aplikaci substrátu došlo k nárůstu koncentrací baktérií ze skupiny síran 
redukujících baktérií, dokládající poměrně silné redukční podmínky vhodné pro 
rozklad TCE a izomerů DCE. Vyšší koncentrace SRB byly dlouhodobě monitorovány 
především v případě injektážních vrtů. 

4. V případě monitorovacích vrtů byl zaznamenán nárůst v bakteriálním osídlení. Tento 
nárůst byl v případě psychrofilních baktérií a anaerobních a fakultativně anaerobních 
baktérií srovnatelný s injektážními vrty. 

5. Baktérie ze skupiny SRB byly zjištěny i v monitorovacích vrtech. Zejména ve vrtu 
PV3, ale i v dalších vrtech, byly tyto baktérie opakovaně detekovány. 

6. V průběhu monitoringu byla prokázána relativní citlivost bakteriálních kmenů na 
změny pH. Při poklesu pH pod hodnotu přibližně 5,5 dochází k výraznému poklesu 
mikrobiální aktivity, k zastavení poklesu koncentrací ClU apod. Jako zcela kritické se 
ukázaly hodnoty pH v rozmezí cca 4,5 – 4, kdy dochází k fatálním změnám v průběhu 
biodegradačního procesu. 

7. Bakteriální osídlení je do jisté míry závislé na koncentracích TOC, nicméně tato 
závislost není výrazně silná a variabilita hodnot TOC v rozmezí nižších stovek až 
tisíců mg.l-1 nehraje příliš významnou roli. 

8. Zvýšené koncentrace chloridů v injektážních vrtech, které se opakovaně v některých 
vrtech pohybovaly nad 1000 mg.l-1, mohly mít negativní vliv na bakteriální osídlení. 
V důsledku vysokého osmotického tlaku může docházet k úhynu celých populací. 
Významný vliv nebyl pozorován, omezený negativní vliv nelze vyloučit. V případě 
monitorovacích vrtů nepřekročily koncentrace chloridů únosnou mez. 

 

3.7 Omezení a nejistoty 
V průběhu realizace ověřovacích prací a následného vyhodnocení byly identifikovány 
následující omezení a nejistoty, které mohou mít vliv na správné vyhodnocení průběhu 
ověřování technologie BRD v místě předmětné lokality. Jedná se především o tato omezení a 
nejistoty: 
 

1. Přestože byly vrty vyhloubeny relativně velmi blízko sebe, byla potvrzena 
heterogenita prostředí a nehomogenní proudění podzemní vody. Tato heterogenní 
stavba lokality mohla negativně ovlivnit vyhodnocení prací. 

2. V průběhu celého ověřování do prostoru, kde probíhala injektáž syrovátky a kde 
probíhal monitoring, kontinuálně přitékala kontaminovaná podz. voda, která prostředí 
dotovala novými polutanty. Tento jev znemožňuje přesnější bilanci kontaminantů a 
její vývoj v čase. 
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3. Jednotlivé injektážní vrty mají různou hltnost a různou dobu zadržení/spotřeby 
substrátu. V některých vrtech docházelo k dlouhodobému setrvání substrátu, například 
vrty IV2, IV3 a IV6. V těchto vrtech se také tvořila úsada syrovátky na dně, která zde 
zůstávala po dobu několika měsíců. 

4. Určitá omezení panují díky nastaveným detekčním limitům některých analytických 
metod, obzvlášť patrné je to v případě ethenu a ethanu – látek, které se s nejvyšší 
pravděpodobností na lokalitě běžně vyskytují, nicméně v nízkých koncentracích, (byly 
zaznamenány jen dvakrát). Nižší detekční limity, které by prokázaly přítomnost těchto 
látek, by přispěly k jednoznačnějšímu závěru. 

5. V některých injektážních vrtech vznikala úsada pevných částic, které byly součástí 
injektované syrovátky. Tato úsada pak bránila vzorkování u dna vrtu a v některých 
případech bylo nutné vzorkovat až cca 2 m nade dnem vrtu. 

 

3.8 Závěry a doporu čení 
Na základě provedeného ověření technologie biologické reduktivní dehalogenace na lokalitě a 
jeho vyhodnocení lze vyvodit následné závěry a doporučení: 
 

1. Po vyhodnocení monitoringu sublokality, kde od ledna 2011 do února 2012 probíhalo 
ověřování technologie biologické reduktivní dehalogenace lze konstatovat, že 
technologie v podmínkách předmětné lokality funguje velmi dobře. Procesy BRD 
vedou k snížení kontaminace v injektážních vrtech i ve vrtech monitorovacích. 
V průběhu monitoringu byl prokázán pokles znečištění v některých vrtech až o cca 
99%. Zároveň bylo prokázáno, že se substrát a s ním i bakteriální kmeny podílející se 
na degradaci chlorovaných ethenů šíří ve směru proudění podzemní vody do 
monitorovacích vrtů. Technologie tedy nezasahuje pouze injektážní vrty a jejich 
nejbližší okolí, ale i vzdálenější místa ve směru proudění PV. 

2. V rámci monitoringu byly detekovány i VC a ethan, co by produkty rozkladu TCE a 
izomerů DCE. Procesy BRD tedy na lokalitě probíhají až do konce a nedochází 
k jejich zastavení a hromadění některých meziproduktů – izomerů DCE a/nebo VC. 

3. Pro usnadnění vzorkování, zamezení vzniku úsady na dnech injektážních vrtů a 
ucpávání propustných poloh horninového profilu lze doporučit v rámci sanačního 
zásahu odsazení/odfiltrování největší pevné části syrovátky a injektáž v ideálním 
případě pouze rozpuštěné látky bez pevných částic. 

4. Aplikaci syrovátky, případně jiného substrátu, by bylo vhodné doplnit minerálním 
hnojivem, které dodá do prostředí základní biogenní prvky, především P a N. 

5. Celkově lze doporučit tuto technologii pro případný sanační zásah vedoucí k snížení 
znečištění saturované zóny chlorovanými etheny. 
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Graf 7. Vývoj koncentrací 1,2-cisDCE, TCE a ClU ve vrtech IV1 a IV2 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Graf 8. Vývoj koncentrací 1,2-cisDCE, TCE a ClU ve vrtech IV3 a IV4 
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Graf 9. Vývoj koncentrací 1,2-cisDCE, TCE a ClU ve vrtech IV5 a IV6 

 

   
 
 
 
 
 
 

Graf 10. Vývoj koncentrací 1,2-cisDCE, TCE a ClU ve vrtech  PV1 a PV2 
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Graf 11. Vývoj koncentrací 1,2-cisDCE, TCE a ClU ve vrtech PV3 a PV4 

 

   
 
 
 
 
 
 

Graf 12. Vývoj koncentrací 1,2-cisDCE, TCE a ClU ve vrtech  PV5 a PV6 
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Graf 13. Vývoj koncentrací 1,2-cisDCE, TCE a ClU ve vrtech PV7 a PV8 

 

   
 
 
 

4. Výsledky ov ěřování technologie Airspargingu 

4.1 Metodický popis postupu p ři ověřování airspargingu 
Pro ověření technologie airspargingu a ventingu byla vybrána sublokalita na parcele 362/11 
v k. ú. Olšany u Prostějova, která se nachází mezi obcemi Olšany u Prostějova a Hablov jižně 
od silnice č. R46. 
V prostoru této sublokality byla v roce 2010 zjištěna kontaminace chlorovanými etheny ve 
výši cca 160 µg.l-1 ClU, kde dominantními složkami byly PCE a 1,2-cisDCE. V rámci 
úvodního vzorkování na této lokalitě byly zjištěny koncentrace v rozmezí cca 60 až 100 µg.l-1 
ClU s dominantním podílem 1,2-cisDCE. 
 
Na této sublokalitě bylo vyhloubeno celkem 8 nových vrtů, 5 airspargingových vrtů a 3 
monitorovací vrty. Situace vrtů na lokalitě je patrná z obrázku (Obrázek 1) a dále z mapových 
příloh zprávy. 
 
Vrty byly vyhloubeny až na spodní izolátor kolektoru (bádenské modrošedé jíly), který se 
v tomto prostoru nachází v hloubce cca 26 – 32 m p. t. Vrty byly perforovány v úseku dno až 
5 m p. t. Airsparginové vrty byly vystrojeny pevnostěnnými šroubovacími HDPE pažnicemi o 
průměru 63 mm. Perforovaný úsek vrtu byl obsypán praným říčním štěrkem (valouny) frakce 
4 – 8 mm. Perforovaný úsek se nachází v úseku dno vrtu až 5 m nade dnem vrtu. Vrty byly 
opatřeny odnímatelným zhlavým s kulovým ventilem umožňující vzorkování podzemních vod 
a regulaci průtoku vháněného vzduchu. 
 
Hladina podzemní vody je volná a nachází se mělko pod povrchem terénu. V průběhu 
ověřování kolísala v rozpětí hodnot cca 1,5 – 3 m p. t. 
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Ověřování technologie biologické reduktivní dehalogenace bylo zahájeno v srpnu 2011 a 
ukončeno v únoru 2012, kdy bylo zastaveno vhánění a odsávání vzduchu z horninového 
prostředí.  Dále bylo provedeno poslední kolo vzorkování podzemních vod. V březnu 2012 
došlo k demontáži elektrické přípojky a k odstranění instalované technologie. 
 
Pro ověřování této technologie byla na lokalitu přivedena elektrická energie (byla vybudována 
přípojka nízkého napětí) a na lokalitu byl umístěn technologický kontejner, v kterém byly 
vestavěny následující technologické prvky: 

a) kompresor Orlík  
b) 2 vývěvy SD6 
c) 2 demistery pro odstraňování vlhkosti a nečistot z půdního vzduchu 
d) 2 filtry s aktivním uhlím pro čištění půdního vzduchu a záchyt ClU 

 
Ověřování této technologie probíhalo více než 6 měsíců. Během této doby bylo z horninového 
prostředí za vývěv odsáváno průměrně cca 330 m3.hod-1 pomocí dvou instalovaných vývěv o 
maximálním výkonu 9,2 m3.hod-1. V průběhu celého ověřování tak bylo odsáto cca 
712 800 m3. 
 
Systém byl nastaven tak, že po natlakování kompresoru na 8 atm. docházelo k postupnému 
uvolňování vzduchu z tlakové nádoby systémem rozvodů do jednotlivých airspargingových 
vrtů na lokalitě. Vháněný vzduch unikal u dna vrtů perforací do horninového prostředí a ve 
formě bublin procházel saturovanou zónou až k hladině podzemní vody, kde přecházel do 
nesaturované zóny. V průběhu výstupu k hladině podzemní vody docházelo k přechodu 
rozpuštěných ClU, především 1,2-cisDCE, do bublin vzduchu a následnému přechodu 
polutantů do nesaturované zóny. 
V nesaturované zóně byly uloženy dva odsávané horizontální drény, které vedly v blízkosti 
airspargingových vrtů, a které byly napojeny na vývěvy. Na lokalitě byly instalovány dva 
drény, každý napojen na jednu vývěvu. Pomocí těchto drénů byl odsáván půdní vzduch, který 
byl následně čištěn v sanační stanici na filtrech s náplní aktivního uhlí. 
 
Účinnost technologie byla sledována jednak poklesem znečištění v podzemní vodě 
v airspargingových a monitorovacích vrtech a také obsahem ClU ve vzorcích odsávaného 
vzduchu.  
 
Účinnost čištění vzduchu na filtrech s aktivním uhlím byla sledována pomocí odběru a 
stanovení vzorků vzduchu na výstupu z těchto filtrů. 
  
 

4.2 Vzorkovací a analytické práce 

4.2.1 Podzemní vody 
V rámci monitoringu byly v průběhu ověřování z airspargingových i monitorovacích vrtů 
odebírány vzorky podzemní vody. 
 

Vzorky podzemní vody byly odebírány v dynamickém stavu. Během čerpání vody byly 
kontinuálně měřeny základní fyzikálně-chemické parametry (rozpuštěný O2, konduktivita, 
pH, teplota a ORP), teprve po ustálení hodnot těchto parametrů (± 0,1 pH, vodivost ± 10 %, 
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teplota ± 0,2 °C) byl každý jednotlivý vzorek odebrán. Každý vzorek byl ihned řádně označen 
(číslo vzorku, datum odběru, jméno vzorkaře) a dále byl vyplněn protokol o odběru vzorku. 
Vybavení pro vzorkování bylo vždy po ukončení vzorkování vrtu dekontaminováno, aby bylo 
zabráněno případnému přenosu kontaminantů do jiných hydrogeologických objektů a tím 
znehodnocení odebraných vzorků, případně celého hydrogeologického objektu. Odběr vzorků 
podzemní vody pro stanovení chlorovaných ethenů a ostatních sledovaných parametrů 
v rámci monitoringu podmínek pro posouzení vhodnosti jednotlivých sanačních metod byl 
prováděn v intervalu dno – 0,5 m nade dnem každého vrtu a v intervalu 10 m nade dnem vrtu.  
 
Ihned po odběru byly vzorky uskladněny v chladicím boxu, který byl po celou dobu realizace 
projektu umístěn v objetku situovaném v obci Olšany u Prostějova. Odebrané vzorky byly 
doručeny do laboratoře nejpozději do 48 hodin od odebrání. Transport vzorků probíhal 
v chladicích boxech při teplotě cca 8 – 10°C. 
 
Rozsah analyzovaných látek a parametrů byl následující: PCE, TCE, 1,2-cisDCE, 1,2-
transDCE, 1,1-DCE, VC – vše laboratorně, a dále přímo v terénu: teplota, pH, rozpuštěný O2, 
vodivost, ORP. 
 
Vzorky byly analyzovány v akreditované laboratoři Analytické laboratoře Plzeň a posléze 
v laboratořích společnosti ALS. 
 
Celkový počet odebraných a analyzovaných vzorků byl 150 ks 
 

4.2.2 Půdní vzduch 
V průběhu ověřování technologie byly odebírány vzorky půdního vzduchu. Vzorky byly 
odebírány z obou větví, kterými byl odsáván půdní vzduch z horizontálních drénů pomocí 
vývěv, a dále byly odebírány vzorky na výstupu ze sanační stanice (na výstupu z filtrů) pro 
ověření účinnosti čištění kontaminovaného vzduchu. 
 
Vzorky vzduchu byly odebírány pomocí sorpčních trubiček s tenaxovou náplní. 
 
V odebraných vzorcích budou analyzovány: PCE, TCE a DCE (1,2-cisDCE, 1,2-transDCE, 
1,1-DCE). 
 
Vzorky byly analyzovány v akreditované laboratoři Analytické laboratoře Plzeň a posléze 
v laboratořích společnosti ALS. 
 
Celkový počet odebraných a analyzovaných vzorků byl 20 ks 
 
 
 

4.3 Vývoj kontaminace ClU a ostatních parametr ů 
Výsledky ověřování technologie airspargingu kombinované s ventingem na předmětné 
lokalitě lze shrnout následovně: 

1. Obecně lze konstatovat, že v případě této technologie nejsou výrazné rozdíly mezi 
jednotlivými vrty, ani mezi vrty airspargingovými a monitorovacími. Vývoj 
koncentrací sledovaných látek i parametrů jsou v případě všech vrtů podobné. 
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2. Hlavním polutantem, který výrazně dominuje a jehož koncentrace v podzemních 
vodách řádově převyšuje ostatní látky, je 1,2-cisDCE. Koncentrace této látky se 
pohybují přibližně v rozmezí 50 – 100 µg.l-1. 

3. Ostatní sledované látky mají velmi nízký obsah, v řádu jednotek µg.l-1 je přítomen 
TCE a 1,2-transDCE, nepravidelně se objevuje i 1,1-DCE v koncentracích okolo 
1 µg.l-1. PCE ani VC nebyly v průběhu monitoringu detekovány. 

4. Vertikální diference v průběhu monitoringu nebyla sledována, respektive bylo 
pozorováno, že koncentrace v jednotlivých vrtech mají v rámci některých odběrů 
negativní nebo pozitivní vertikalitu, v některých případech byly hodnoty obou 
zonálních vzorků odebraných z jednoho vrtu velmi podobné. Případný jednoznačný 
převládající trend nebyl pozorován. 

5. V odsávaném půdním vzduchu byl 1,2-cisDCE detekován po cca 14 dnech od zahájení 
ověřování. V průběhu celého monitoringu to byl jediný zástupce ze skupiny 
sledovaných chlorovaných ethenů, který byl zjištěn ve vzorcích půdního vzduchu. 
Jeho průměrná koncentrace za celou dobu monitoringu se pohybovala okolo 0,04 
mg.m3. 

6. V rámci monitoringu vypouštěného vzduchu na výstupu z filtrů instalovaných 
v sanační stanici nebyla zjištěna přítomnost žádné látky ze sledované skupiny. 
Všechny analyzované látky byly v průběhu monitoringu pod mezí detekce 
analytických metod. 

7. Při odhadovaném množství odsátého vzduchu ze dvou větví v objemu cca 712 800 m3 
a průměrné koncentraci v odsávaném vzduchu 0,04 mg.m3 1,2-cisDCE lze přepočtem 
stanovit množství odstraněného 1,2-cisDCE na 28,5 g. 

8. Celkový pokles znečištění v monitorovacích i injektážních (airspargingových vrtech) 
je cca 20%, tedy na přibližně 80% hodnoty původního znečištění. Pokles znečištění 
v průběhu monitoringu je dobře patrný z tabulky (Tabulka 6). 

9. V důsledku vtláčení vzduchu do horninového prostředí (saturované zóny) došlo 
k nárůstu koncentrací rozpuštěného O2, a to obvykle o 1 – 2 mg.l-1. V důsledku 
vyšších koncentrací rozpuštěného kyslíku došlo k nárůstu hodnot ORP, obvykle 
z anoxických až slabě oxických podmínek na oxické podmínky (nicméně hodnoty 
ORP vykazovaly v průběhu monitoringu relativně rozkolísaný vývoj). 

 
 

4.4 Závěry a doporu čení 
Na základě provedeného ověření technologie airspargingu kombinovaného s ventingem na 
předmětné lokalitě a jeho vyhodnocení lze vyvodit následné závěry a doporučení: 

1. V rámci ověřování technologie airspargingu kombinované s ventingem byl prokázán 
přechod polutantu přes fázové rozhraní mezi plynem (vháněným vzduchem) a vodou 
(kontaminovanou podzemní vodou na lokalitě). K přechodu docházelo pouze 
v případě 1,2-cisDCE, nicméně nelze vyloučit, že k přechodu docházelo i v případě 
ostatních látek, především ostatních izomerů DCE, nicméně jejich koncentrace byly 
natolik nízké, že nebyly detekovány. 

2. Nesaturovaná zóna na lokalitě je velmi málo mocná, obvykle se její mocnost pohybuje 
okolo 2 – 2,5 m; v průběhu ověřování se snížila až na méně než 1,5 m a došlo 
k zaplavení drénů, z kterých byl odsáván půdní vzduch. V tomto případě muselo být 
odsávání zastaveno, aby nedošlo k poškození technologie. Malá mocnost nesaturované 
zóny je zásadní komplikací této technologie - jednak hrozí zaplavení odsávaných 
objektů stoupající podzemní vodou a jednak může v mělce uložených drénech hrozit 
přisávání atmosférického vzduchu. 
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3. Účinnost technologie je cca 20%, nicméně s ohledem na oscilaci dat v průběhu 
monitoringu nelze vyloučit, že velká část pozorované účinnosti (poklesu koncentrace 
ClU oproti iniciálním hodnotám před zahájení ověřování technologie) je způsobena 
především výkyvy v koncentraci ClU přitékající podzemní vody na lokalitu. 

4. Ve srovnání s ostatními technologie ověřovanými v podmínkách předmětné lokality je 
airsparging v kombinaci s ventingem méně účinný a nevhodný s ohledem na málo 
mocnou nesaturovanou zónu a relativně vysokou spotřebou elektrické energie. 
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Obrázek 1. Situace sanačních objektů na lokalitě s ověřováním airspargingu a ventingu 
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Obrázek 2. Orientační nákres technologického kontejneru 
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Tabulka 6. Vývoj procentuálního poklesu koncentrací ClU v monitorovaných vrtech 

Datum PV17 PV18 PV19 AV1 AV2 AV3 AV4 AV5 
8.8.2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

22.8.2011 108,8 102,7 85,7 99,3 101,7 130,4 98,5 105,3 

1.9.2011 94,9 95,3 97,3 98,9 86,2 120,9 90,8 90,3 

14.9.2011 97,2 86,3 89,8 111,6 98,1 118,0 85,8 109,5 

28.9.2011 75,7 75,2 81,4 64,4 79,2 89,8 78,4 26,1 

11.10.2011 39,6 40,0 81,9 133,5  - 121,4 96,8 102,3 

26.10.2011 99,0 95,8 100,0 130,1 117,7 125,3 75,8 109,6 

23.11.2011 97,9 108,4 107,6 80,1 137,5 117,9 95,3 112,8 

14.12.2011 100,7 110,1 109,8 137,9 143,5 121,9 98,0 116,6 

17.1.2012 97,5 97,0 100,1 66,6 117,8 106,9 77,5 93,8 

13.2.2012 77,7 85,5 87,1 82,7 87,4 94,1 79,4 58,2 
 

Tabulka 7. Srovnání průměrných hodnot poklesu koncentrace ClU v procentech z původní koncentrace – 
airsparging kombinovaný s ventingem 

Datum 
Průměr 
hodnot 

Průměr hodnot 
IV vrty 

Průměr hodnot 
PV vrty 

8.8.2011 100,0 100,0 100,0 

22.8.2011 104,0 107,0 99,1 

1.9.2011 96,8 97,4 95,8 

14.9.2011 99,5 104,6 91,1 

28.9.2011 71,3 67,6 77,4 

11.10.2011 87,9 113,5 53,9 

26.10.2011 106,7 111,7 98,2 

23.11.2011 107,2 108,7 104,7 

14.12.2011 117,3 123,6 106,9 

17.1.2012 94,6 92,5 98,2 

13.2.2012 81,5 80,4 83,4 
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5. Výsledky ov ěřování technologie aplikace nanoFe 
V souladu s projektovou dokumentací byla v rámci druhé etapy projektu ověřována účinnost 
technologie redukce kontaminantů pomocí suspenze nanočástic železa (Fe) v podmínkách 
předmětné lokality. Pro provedení těchto prací byla vybrána lokalita nacházející se 
jihovýchodně od obce Hablov - v prostoru, kde byla v rámci doprůzkumu realizovaného 
v roce 2010 zjištěna oblast s vyššími koncentracemi ClU v podzemní vodě. 
Technologie byla ověřována na parcele č. 131/38 v k. ú. č. 616672 Bystročice. 

5.1 Aplikace suspenze nano částic Fe 0 

5.1.1 Metodický popis aplikace suspenze nano částic Fe 
Ověřování technologie bylo zvoleno na systému 6 injektážních a 8 monitorovacích vrtů. Vrty 
byly uspořádány do tří zaoblených řad, orientovaných přibližně kolmo k předpokládanému 
proudění podzemních vod. První řadu tvořilo 6 injektážních vrtů, druhé dvě řady tvořily vždy 
4 monitorovací vrty. Vzdálenosti mezi jednotlivými vrty byly cca 5 – 8 m. Situace 
jednotlivých vrtů je patrná z mapových podkladů v příloze této zprávy. 
 
Ověřování technologie bylo zahájeno v únoru 2011 a poslední aplikace suspenze nanočástic 
Fe byla provedena na konci května 2011. 
Celkem bylo provedeno 11 aplikací suspenze. Prvních 7 aplikací bylo provedeno pomocí 
suspenze s povrchově stabilizovanými nanočásticemi Fe. Takto upravené částice reagují se 
svým okolím, respektive kontaminantem s určitým zpožděním. Povrchová úprava umožňuje 
(v optimálním případě) migraci těchto částic horninovým prostředím a sanační zásah (redukce 
kontaminantů) postihuje širší území. V rámci těchto aplikací bylo do každého injektážního 
vrtu aplikováno vždy 3 kg nanočástic Fe. 
Osmá aplikace byla provedena také povrchově stabilizovanými částicemi, ale aplikace byla 
provedena v trojnásobném množství ve srovnání s předchozími injektážemi suspenze do 
horninového prostředí. V rámci této aplikace bylo do každého injektážního vrtu aplikováno 
cca 9 kg nanočástic Fe. 
Poslední 3 aplikace byly provedeny s povrchově nestabilizovanými nanočásticemi Fe. Tyto 
částice reagují mnohem rychleji se svým okolím a průběh reakce je mnohem intenzívnější. 
Nevýhodou je, že dochází jen k omezenému šíření těchto částic do okolního horninového 
prostředí. V rámci těchto aplikací byly aplikovány vždy 3 kg nanočástic fe do každého 
injektážního vrtu. 
 
Surovina s nanočásticemi byla pořízena od výrobce NANOIRON. Dovoz na lokalitu byl 
prováděn vždy přímo od výrobce v tentýž den, kdy byla provedena aplikace do horninového 
prostředí. 
 
Před zahájením injektáže byla dodaná suspenze promíchána, posléze přelita do větší nádoby a 
smíchána s vodou tak, aby vznikla suspenze o 2 – 5% obsahu nanočástic. Takto připravená 
suspenze byla posléze aplikována do injektážních vrtů samospádem. V injektovaném vrtu cca 
5 m nade dnem bylo umístěno čerpadlo a hadice vedoucí z tohoto čerpadla byla vyústěna 
těsně pod hladinu podzemní vody. Po aplikaci suspenze bylo čerpadlo spuštěno a docházelo 
tak k cirkulaci suspenze resp. podzemní vody obohacené o nanočástice Fe. Smyslem této 
cirkulace byla minimalizace vzniku usedliny nanočástic Fe na dně injektážního vrtu. 
Cirkulace na každém vrtu probíhala cca 4 – 6 hodin a byla ukončena v okamžiku, kdy byla 
čerpaná voda již zcela bez zákalu. 
Vždy byly najednou injektovány 2 vrty. Injektáž obvykle trvala dva dny. 
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Spolu s injektovanou suspenzí nanočástic Fe probíhalo sanační čerpání podzemní vody 
v monitorovacích vrtech ve směru proudění PV za účelem zvýšení dynamiky prostředí a 
usnadnění migrace nanočástic Fe do horninového prostředí mezi injektovanými vrty a 
monitorovacími vrty. Čerpaná podzemní voda byla vedena na mobilní sanační stanici, kde 
byla čištěna na filtru naplněném aktivní uhlím. Přečištěná voda byla vypouštěna do 
odvodňovací strouhy, nacházející se západně od lokality. 
Vypouštěná přečištěná podzemní voda byla vzorkována za účelem sledování obsahu 
zbytkového znečištění ClU. Výsledky byly předány zástupcům KÚ OK, odboru životního 
prostředí. 
 

5.1.2 Vzorkovací a analytické práce 
Monitoring procesů redukce kontaminantů pomocí nanoželeza byl realizován pomocí odběru 
vzorků podzemní vody z injektážních a monitorovacích vrtů na lokalitě. V průběhu 
monitoringu byly sledovány následující látky a parametry: teplota, pH, rozpuštěný O2, 
vodivost, ORP (měřeno přímo v terénu), PCE, TCE, DCE a VC, Fe, DOC, Cl- (laboratorně). 
Tento rozsah sledovaných látek a parametrů byl analyzován ve všech odebraných vzorcích 
podzemních vod. 
 
V rámci monitoringu na těchto vrtech byly vzorky podzemní vody odebírány ze dvou 
hloubkových úrovní. (I) cca 0,5 m nad dnem vrtu a (II) 10 m nad dnem vrtu. Tímto způsobem 
bylo vzorkování prováděno především v úvodních kolech monitoringu, v době kdy probíhala 
injektáž suspenze nanočástic Fe. 
 
Po ukončení injektáže bylo prováděno vzorkování pouze v hloubce cca 0,5 m nade dnem vrtu. 
 
V průběhu monitoringu bylo prováděno měření hladin v jednotlivých vrtech, a dále byly 
zaznamenávány veškeré získané údaje (např. zápach, zabarvení PV apod.). 
 
Celkem bylo v rámci monitoringu ověřování účinnosti aplikace nanoželeza odebráno 237 ks 
vzorků podzemní vody. 
 

5.1.3 Vývoj kontaminace ClU 
Na základě monitoringu v průběhu ověřování této technologie lze shrnout vývoj koncentrací 
chlorovaných etenů a jednotlivých látek této skupiny následovně: 

1. Injektáž suspenze nanočástic měla významný vliv na degradaci TCE v injektážních 
vrtech, kdy došlo k výraznému poklesu koncentrace této látky. Obzvláště silný pokles 
byl zaznamenán po injektáži povrchově nestabilizovaných nanočástic. Poklesem se 
také projevila aplikace trojnásobného množství suspenze oproti běžně aplikovanému 
množství (vzorkování 10.5.2011).  

2. Vliv injektáže na koncentraci TCE v monitorovacích vrtech byl významně menší než 
v případě injektážních vrtů, přičemž ani po opakovaných aplikacích nebyl zaznamenán 
výrazný pokles v monitorovacích vrtech. V některých monitorovacích vrtech se 
projevila aplikace trojnásobného množství suspenze jednorázovým poklesem 
kontaminace. 

K degradaci izomerů DCE, především 1,2-cisDCE docházelo jen ve velmi omezeném množství, a to i 
v injektážních vrtech. Pozorovatelný je především pokles koncentrace TCE a související nárůst obsahu 
izomerů DCE, sumární koncentrace ClU se tak příliš neměnila a nedocházelo k výraznému poklesu (viz  
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3. Graf 15). Výraznější pokles koncentrace ClU byl zaznamenám především 
v injektážních vrtech IV9 a IV10. 

4. Koncentrace ClU ani jednotlivých sledovaných látek z této skupiny v monitorovacích 
vrtech výrazně v průběhu monitoringu nepoklesla ani nevykázala žádný významný 
trend. 

5. V průběhu injektáže suspenze nanočástic Fe se dlouhodobě pohybují koncentrace VC 
a izomerů DCE (1,1-DCE a 1,2-transDCE) pod mezí detekce analytických metod. 
Tyto látky se začínají objevovat v monitorovacích vrtech až po zahájení aplikace 
bakteriálního substrátu a inicializace procesů BRD (především VC a 1,2-transDCE) 

6. Koncentrace PCE se dlouhodobě pohybují pod mezí detekce analytických metod. 
Pouze v rámci vzorkování realizovaného dne 27.10.2011 byly zjištěny velmi nízké 
koncentrace této látky ve více vrtech na lokalitě. Všechny naměřené hodnoty byly 
nižší než 1 µg.l-1. 

 
 

Graf 14. Vývoj koncentrací TCE v injektážních a monitorovacích vrtech 
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Graf 15. Vývoj koncentrací ClU v injektážních a monitorovacích vrtech 

 

Graf 16. Vývoj koncentrací ClU v injektážních a monitorovacích vrtech pomocí dekadického logaritmu 
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Tabulka 8. Srovnání průměrných hodnot poklesu koncentrace ClU v procentech z původní koncentrace – 
nano Fe 

Datum 
Průměr 
hodnot 

Průměr hodnot 
IV vrty 

Průměr hodnot 
PV vrty 

22.2.2011 100,0 100,0 100,0 

3.3.2011 108,2 102,7 112,3 

7.3.2011 112,8 108,4 116,1 

17.3.2011 100,4 79,7 115,9 

22.3.2011 102,5 84,6 116,0 

29.3.2011 106,2 81,1 125,0 

4.4.2011 96,7 67,2 118,9 

11.4.2011 86,0 57,3 107,5 

20.4.2011 80,9 59,7 102,0 

10.5.2011 53,8 38,7 69,0 

23.5.2011 78,1 51,8 104,4 

8.6.2011 72,6 45,3 99,8 

27.6.2011 81,1 42,4 110,1 
 
 

5.1.4 Vývoj ostatních sledovaných látek a parametr ů 
Vývoj obsahu sledovaných látek a parametrů v průběhu ověřování technologie redukce 
kontaminantů pomocí nanočástic Fe lze shrnout následovně: 
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1. Hodnoty ORP po první aplikaci suspenze nanočástic Fe významně klesly na úroveň 
anoxických až redukčních podmínek. Na těchto hodnotách pak strvaly v průběhu 
celého ověřování. K významnému poklesu ORP došlo v injektážních i monitorovacích 
vrtech. 

2. Koncentrace Fe v injektážních vrtech v souvislosti s aplikací suspenze nanočástic Fe 
vzrostly na přibližně desítky mg.l-1. V případě monitorovacích vrtů nedošlo k žádnému 
výraznému zvýšení koncentrací Fe v podzemní vodě. 

3. V důsledku aplikace suspenze nanočástic Fe došlo k vzrůstu teploty o cca 3°C, 
především v injektážních vrtech. 

4. V důsledku aplikace suspenze nanočástic Fe došlo k nárůstu hodnot pH o cca 0,5 – 1. 
K tomuto nárůstu dochází velmi rychle v horizontu prvních desítek hodin až dnů. 

5. V rámci opakovaných zonálních měření základních fyzikálně chemických parametrů 
nebyla v případě ORP zjištěná výrazné vertikální rozvrstvení v rámci předmětné 
zvodně. Hodnoty ORP se s hloubkou téměř nemění. Naopak v případě pH je dobře 
pozorovatelný nárůst hodnoty pH s hloubkou. Hodnota pH může s hloubkou vzrůst až 
o cca 1. Tento jev souvisí s akumulací nanočástic Fe v spodních částech zvodně a 
rozkladu molekul H2O jejich přímým působením. 

6. V případě koncentrací Fe byl ihned po provedení injektáže zjištěn velmi vysoký obsah 
Fe (nárůst o dva řády na stovky mg.l-1), během následujících hodin, nejpozději však do 
cca 24 hodin dochází k poklesu na původní hodnoty. V některých injektážních vrtech 
zůstávají dlouhodobě zvýšené hodnoty Fe (v řádu desítek mg.l-1), které však indikují 
pokles hodnot ORP a zvýšené koncentrace rozpuštěného FeII. 

 

5.1.5 Závěr a doporu čení 
Na základě průběhu a monitoringu ověřování technologie redukce kontaminantů pomocí 
nanočástic Fe lze vyvodit následující závěry a doporučení: 
 

1. Aplikace suspenze nanočástic Fe měla pozorovatelný vliv na obsah TCE, v případě 
1,2-cisDCE výraznější vliv nebyl pozorován. K poklesu znečištění docházelo téměř 
výlučně v injektážních vrtech. Monitorovací vrty téměř nebyly ovlivněny. 

2. Vývoj koncentrací chlorovaných ethenů v monitorovaných vrtech je patrný z tabulky 
(Tabulka 8). Je patrné, že v injektážních vrtech došlo k významnému poklesu 
znečištění na úroveň cca 42% původního znečištění. Tento pokles je způsoben 
především rozkladem TCE na 1,2-cisDCE, který se dál naopak téměř nerozkládá a ve 
vrtech jeho koncentrace částečně narůstá. Z výsledků je dále patrné, že v případě 
monitorovacích vrtů nedochází k žádným významným změnám a úroveň znečištění 
zůstává na podobné úrovni jako na začátku ověřovacích prací. 

3. Aplikace trojnásobného množství suspenze vedla k nárazově většímu poklesu 
znečištění, nicméně nejednalo se o zásadní pokles. 

4. Aplikace povrchově nestabilizovaných nanočástic vedla k rychlejšímu a výraznějšímu 
poklesu znečištění ve srovnání s aplikací povrchově stabilizovaných nanočástic. 

5. V průběhu prvních aplikací byly vzorky podzemních vod z injektážních i 
monitorovacích vrtů odebírány s hodinovými až jednodenními odstupy za účelem 
srovnání vývoje obsahu chlorovaných ethenů a Fe v podzemní vodě. Žádné významné 
trendy nebo závěry z těchto měření však nelze vyhodnotit. Vývoj v jednotlivých 
vrtech jsou silně individuální a v sousedících vrtech často dochází k zcela opačnému 
vývoji. 

6. Přestože došlo k velmi rychlému poklesu hodnot ORP v celé prostoru sublokality a 
tento pokles byl zaznamenán i ve vzdálenějším vrtu MN35 (příležitostně zařazen do 
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monitoringu nad rámec plánovaného rozsahu), nelze jednoznačně doložit šíření 
nanočástic Fe do monitorovacích vrtů nebo širšího okolí. V monitorovacích vrtech 
nedošlo k nárůstu obsahu Fe ani nebyl zaznamenaný výrazný pokles znečištění, resp. 
změny poměrném zastoupení jednotlivých látek ze sledované skupiny chlorovaných 
ethenů. 

7. Navzdory poměrně výraznému poklesu hodnot znečištění podzemní vody 
v injektážních vrtech (především pak v závěru ověřovacích prací, kdy došlo k  
výraznému poklesu), nedošlo k šíření injektované suspenze mimo prostor injektážních 
vrtů ani k pozorovatelnému poklesu znečištění v monitorovacích vrtech. Redukce 
kontaminantů pomocí injektované suspenze probíhala téměř výhradně v injektážních 
vrtech, případně v jejich nejbližším okolí. 

 

5.2 Aplikace syrovátky do prostoru po aplikaci susp enze 
nanočástic Fe0 

V rámci metodické změny bylo rozhodnuto o zahájení aplikace bakteriálního substrátu 
(syrovátky) do prostoru, kde probíhalo ověřování redukce kontaminantů pomocí suspenze 
nanočástic Fe. K tomuto kroku bylo přistoupeno jednak z důvodu pozitivních průběžných 
výsledků účinnosti procesů BRD na další sublokalitě a jednak z důvodu potřeby ověřit, zda 
lze aplikaci suspenze nanoFe a procesy BRD kombinovat (vč. porovnání těchto dvou 
sanačních technologií  uplatněných v jednom místě). 
 

5.2.1 Metodický popis postupu aplikace syrovátky 
První aplikace substrátu byla provedena cca 1 měsíc po poslední aplikaci suspenze nanočástic 
Fe. V rámci metodické změny byl snížen počet monitorovaných vrtů z původních 14 na 7. 
Následně tak byly monitorovány pouze vrty IV9, IV10, IV11, PV10, PV11, PV14 a PV15. 
Celkem byly provedeny 4 aplikace substrátu, vždy o objemu 12 m3. Aplikováno bylo do 
všech injektážních vrtů na lokalitě (IV7 – IV12), injektováno byly vždy cca 2 m3 do každého 
z injektážních vrtů. 
 
První aplikace byla provedena koncem června 2011a poslední v září 2011. 
 
Aplikace byly prováděny pomocí hadic z cisternového vozu, který byl pokaždé přistaven na 
lokalitě. Substrát byl aplikován do hloubky cca 25 m p. t.,resp. do této hloubky byla vždy 
zapuštěna injektážní hadice. Přestože hltnost vrtů byla obvykle velmi dobrá, docházelo 
opakovaně k nastoupání syrovátky až na úroveň terénu lokality. Injektáž probíhala obvykle 
kombinací samospádu a tlakového vtláčení o maximálním tlaku 1 atm. 
Do injektážních vrtů bylo aplikováno vždy stejné množství substrátu (cca 2 m3). 
 
Celkem bylo aplikováno 48 m3 syrovátky. 
 

5.2.2 Vzorkovací a analytické práce 
V rámci monitoringu průběhu procesů ověřované technologie byly odebírány vzorky 
z vybraných 7 vrtů na lokalitě s měsíční frekvencí, a to cca 3 – 7 dnů před následnou aplikací 
substrátu. 

Vzorky podzemní vody byly odebírány v dynamickém stavu. Během čerpání vody byly 
kontinuálně měřeny základní fyzikálně-chemické parametry (rozpuštěný O2, konduktivita, 
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pH, teplota a ORP), teprve po ustálení hodnot těchto parametrů (± 0,1 pH, vodivost ± 10 %, 
teplota ± 0,2 °C) byl každý jednotlivý vzorek odebrán. Každý vzorek byl ihned řádně označen 
(číslo vzorku, datum odběru, jméno vzorkaře), a dále byl vyplněn protokol o odběru vzorku. 
Vybavení pro vzorkování bylo vždy po ukončení vzorkování vrtu dekontaminováno, aby bylo 
zabráněno případnému přenosu kontaminantů do jiných hydrogeologických objektů a tím 
znehodnocení odebraných vzorků, případně celého hydrogeologického objektu. Odběr vzorků 
podzemní vody pro stanovení chlorovaných ethenů a ostatních sledovaných parametrů 
v rámci monitoringu podmínek pro posouzení vhodnosti jednotlivých sanačních metod byl 
prováděn v intervalu dno – 0,5 m nade dnem každého vrtu. V případě, že ve vrtu vznikla 
úsada syrovátky na dně (injektážní vrty), byl vzorek odebrán těsně nad touto úsadou. 
 
Ihned po odběru byly vzorky uskladněny v chladicím boxu, který byl po celou dobu realizace 
projektu umístěn v objektu situovaném v obci Olšany u Prostějova. Odebrané vzorky byly 
doručeny do laboratoře nejpozději do 48 hodin od odebrání. Transport vzorků probíhal 
v chladicích boxech při teplotě cca 8 – 10°C. 
 
Rozsah analyzovaných látek a parametrů byl následující: PCE, TCE, 1,2-cisDCE, 1,2-
transDCE, 1,1-DCE, VC, ethen, ethan, methan, Cl-, Fe, Fe2+, Mn, SO4

2-, NO3
-, TOC, 

psychrofilní baktérie, fakultativně a striktně anaerobní baktérie a SRB – vše laboratorně, a 
dále přímo v terénu: teplota, pH, rozpuštěný O2, vodivost, ORP. 
 
Vzorky byly analyzovány v akreditované laboratoři společnosti ALS. 
Celkový počet odebraných a analyzovaných vzorků byl 42 ks 

5.2.3 Vývoj kontaminace ClU 
Vývoj koncentrací chlorovaných etenů navazuje na vývoj těchto látek v průběhu ověřování 
technologie redukce kontaminantů pomocí suspenze nanočástic Fe. Výsledky monitoringu 
navazujících procesů BRD lze shrnout následovně: 
 

1. Důsledkem aplikace bakteriálního substrátu do injektážních vrtů byl významný pokles 
kontaminace ClU v monitorovaných vrtech. Pokles kontaminace a vývoj koncentrací 
sledovaných látek nebyl tak výrazný jako v případě BRD na další studované lokalitě 
v rámci tohoto projektu. V tomto ohledu je rozdíl výsledků dám především délkou 
realizace ověřování na obou lokalitách. 

2. Na rozdíl od aplikace suspenze nanočástic Fe bylo v případě aplikace syrovátky a 
procesů BRD potvrzeno snížením znečištění i v monitorovacích vrtech. 

3. Velmi významný byl zaznamenán pokles TCE v injektážních vrtech, ale 
pozorovatelný je i pokles 1,2-cisDCE. 

4. V důsledku probíhající degradace ClU v rámci procesů BRD došlo ke vzniku a nárůstu 
koncentrací nad mez detekce v případě 1,2-transDCE a VC, především pak 
v posledních měsících monitoringu prováděném na lokalitě. 

5. V průběhu monitoringu byl detekován ethen a především ethan, a to ve všech 
monitorovaných IV vrtech (IV9, IV10 a IV11). V ostatních monitorovacích vrtech 
nebyly tyto látky zaznamenány. 

 

5.2.4 Vývoj ostatních sledovaných látek a parametr ů 
Vývoj obsahu sledovaných látek a parametrů v průběhu ověřování procesů BRD na této 
lokalitě lze shrnout následovně: 
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1. Koncentrace Fe a FeII v injektážních vrtech i monitorovacích vrtech zůstaly v průběhu 
monitoringu procesů BRD na stejné úrovni jako v průběhu aplikace suspenze 
nanočástic Fe. V některých případech dochází dokonce k nárůstu obsahu Fe. Příčinnou 
zvýšených koncentrací Fe v podzemní vodě je nižší pH a především změny 
v hodnotách ORP, které vedou k redukci FeIII  na rozpustné FeII. 

2. Iniciální koncentrace metanu byly pod mezí detekce analytické metody. Po zahájení 
aplikací substrátu do horninového prostředí dochází k jeho postupnému vzniku 
v injektážních i monitorovacích vrtech. V injektážních vrtech se objevil po cca 2 – 3 
měsících po zahájení aplikací; v monitorovacích vrtech ve stejnou dobu nebo s cca 1 – 
2 měsíčním zpoždění ve srovnání s injektážními vrty. Zásadní rozdíl mezi 
injektážními monitorovacími vrty je v koncentraci tohoto plynu. V injektážních vrtech 
dochází k nárůstu koncentrací na tisíce až desetitisíce µg.l-1; v monitorovacích vrtech 
se jedná o jednotky až desítky µg.l-1. 

3. V případě chloridů dochází k nárůstu koncentrací především v injektážních vrtech a to 
obvykle o jeden řád na stovky mg.l-1. V případě monitorovacích vrtů není tento nárůst 
patrný. Výjimkou je vrt PV14, kde je průběh podobný jako v případě injektážních 
vrtů. Příčinnou změn v obsahu chloridů jsou změny podmínek v podzemních vodách, 
především změny pH a ORP. 

4. Dusičnany byly ve všech vrtech pod mezí detekce (redukovány již v rámci aplikace 
suspenze nanočástic Fe). 

5. Vývoj koncentrací síranů v injektážních vrtech je rozkolísaný (v některých vrtech i 
opakovaný pokles pod mez detekce), většinou se koncentrace pohybují v rozmezí 
iniciálních hodnot cca 40 – 60 mg.l-1; v monitorovacích vrtech nebyl zaznamenán 
žádný výrazný vývoj. 

6. V důsledku aplikace substrátu do horninového prostředí dochází k nárůstu koncentrací 
TOC v podzemních vodách z úrovně cca jednotek mg.l-1 až na tisíce mg.l-1  v případě 
injektážních vrtů a desítky mg.l-1 v případě monitorovacích vrtů. V případě 
injektážních vrtů jsou koncentrace TOC i po aplikaci syrovátky poměrně rozkolísané, 
např. ve vrtech IV10 a IV11. 

7. Změny v obsahu Mn se projevily pouze v případě injektážních vrtů, kde dochází 
k nárůstu koncentrací Mn, v důsledku redukce MnIV na MnII. Nárůst koncentrací je 
obvykle o jeden řád na desetiny mg.l-1. 

8. V případě sledovaných mastných kyselin je ve všech vrtech zřejmý nárůst koncentrací. 
V případě injektážních vrtů došlo u IV9 a IV10 ke zvýšení koncentrací z nulových 
hodnot na hodnoty v rozmezí cca 100 – 1000 mg.l-1. Ve vrtu IV11 je vývoj poněkud 
rozkolísaný a hodnoty sumární koncentrace sledovaných mastných kyselin se pohybují 
rozmezí 10 – 1000 mg.l-1. V případě monitorovací vrtů došlo k zvýšení obsahu 
z nulových hodnot na jednotky až desítky mg.l-1 (PV15), desítky mg.l-1 (vrty PV9 a 
PV10) a stovky mg.l-1 (PV14). 

9. Nejzastoupenější sledovanou mastnou kyselinou v injektážních vrtech je kyselina 
mléčná (235 – 860 mg.l-1), následovaná kyselinou octovou (111 – 735 mg.l-1), 
máselnou (91 – 424 mg.l-1) a propionovou (37 – 135 mg.l-1). V případě 
monitorovacích vrtů je pořadí nejvyšších koncentrací: kyselina octová (11 – 182 mg.l-
1), kyselina máselná (3 – 81 mg.l-1), kyselina propionová (1 – 26 mg.l-1) a kyselina 
mléčná (0 – 2 mg.l-1). 

10. Hodnoty ORP byly v injektážních i monitorovacích vrtech nízké už před zahájením 
aplikace substrátu (důsledek aplikace suspenze nanočástic Fe). Po aplikaci substrátu a 
následně v průběhu celého monitoringu průběhu procesů BRD zůstaly hodnoty ORP 
nízké, v úrovni hodnot sledovaných v průběhu aplikace suspenze nanočástic Fe. 



______________________________________________________________________________ 
Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných sanačních technologií – 
Závěrečná zpráva II. etapy prací 

52

Hodnoty ORP se ve všech vrtech pohybovaly v anoxických podmínkách, případně 
v slabě redukčních podmínkách. 

11. Hodnoty pH v monitorovacích vrtech vzrostly v důsledku aplikace suspenze 
nanočástic Fe. Naopak v důsledku injektáže syrovátky dochází k jejich poklesu 
v injektážních vrtech až na úroveň pod 6, obvykle ale zůstaly v průběhu monitoringu 
nad hodnotou pH 6, tedy v bakteriálním optimu. Nejvyšší poklesy hodnot pH byly 
zaznamenány v případě vrtů IV10 a IV9, kde hodnoty pH poklesly až 5. 

12. Hodnoty pH poklesly především v injektážních vrtech (až o 2 – 2,5). 
V monitorovacích vrtech k žádnému výraznému poklesu hodnot nedošlo. 

13. Obsah rozpuštěného O2 nevykazuje v žádném ze sledovaných vrtů výrazný vzrůstový 
nebo klesající trend. Koncentrace rozpuštěného O2 je podobná v injektážních i 
monitorovacích vrtech a pohybuje se většinou mezi 0,3 – 1 mg.l-1. V některých 
případech byly zaznamenány vyšší i nižší hodnoty. 

14. Naměřené hodnoty konduktivity jsou silně závislé na injektáži substrátu. V důsledku 
injektáže dochází k výraznému nárůstu jejích hodnot, zhruba o jeden řád na tisíce 
µS.cm-1. Významný nárůst je sledovatelný především v injektážních vrtech. Výrazně 
méně patrný byl nárůst hodnot konduktivity pozorovatelný také v monitorovacích 
vrtech, především ve vrtu PV14, naopak ve vrtech PV9 a PV10 nedošlo k žádné 
změně. 

 

5.2.5 Vývoj mikrobiálního osídlení 
Mikrobiální osídlení bylo sledováno až v rámci metodické změny, tedy v rámci aplikace 
bakteriálního substrátu. Před zahájením monitoringu procesů BRD bylo provedeno vstupní 
vzorkování, které zahrnovalo i mikrobiologické rozbory. Z výsledků těchto analýz je zřejmé, 
že mikrobiální osídlení lokality bylo srovnatelné s jinými vrty v širokém okolí. Významný 
negativní vliv na celkový obsah bakteriálních kmenů ze skupiny psychrofilních baktérií a 
anaerobních baktérií v důsledku předchozí aplikace suspenze nanočástic Fe nebyl 
zaznamenán. Síran redukující baktérie nebyly na lokalitě v rámci úvodního vzorkování 
detekovány. 
Výsledky monitoringu mikrobiálního osídlení v průběhu ověřování procesů BRD lze shrnout 
následovně: 
 

1. V případě psychrofilních bakteriálních kmenů došlo k nárůstu koncentrací těchto 
bakteriálních kmenů až od 2 řády na hodnoty 104 KTJ.ml-1. Nárůst byl významnější 
v injektážních vrtech, ale je dobře pozorovatelný i v monitorovacích vrtech. 

2. Koncentrace fakultativně a striktně anaerobních bakteriálních kmenů také významně 
vzrostly, a to v některých případech až o 3 řády až na hodnoty 104 KTJ.ml-1 ve 
srovnání s úvodním monitoringem. Opět se nárůst výrazněji projevil v injektážních 
vrtech ve srovnání s monitorovacími vrty. 

3. Po první, častěji však druhé aplikaci se objevují baktérie ze skupiny SRB. Tyto 
bakteriální kmeny byly detekovány především v injektážních vrtech, nicméně byly 
zaznamenány s odstupem jednoho až dvou měsíců i ve vrtech monitorovacích. 

4. V průběhu celého monitoringu byly koncentrace sledovaných bakteriálních kmenů 
výrazně zvýšené ve srovnání s úvodními koncentracemi. Platí to především o 
psychrofilních a aerobních bakteriích. Obsahy baktérií ze skupiny SRB vykazují 
poměrně rozkolísaný vývoj. 

5. Podle dostupných výsledků lze konstatovat, že prostředí po aplikaci suspenze 
nanočástic Fe není pro sledované bakteriální kmeny toxické, ukazují to iniciální 
koncentrace bakteriálních kmenů a jejich rychlý nárůst po první aplikaci substrátu do 



______________________________________________________________________________ 
Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných sanačních technologií – 
Závěrečná zpráva II. etapy prací 

53

injektážních vrtů. Tento závěr je ovlivněn určitou nejistotu spojenou s tím, že nejsou 
sledovány jednotlivé bakteriální rody, případně kmeny, ale celé skupiny, které mohou 
mít velmi proměnlivé složení, respektive zastoupení jednotlivých druhů/kmenů 
baktérií. Nelze zcela vyloučit, že prostředí po aplikaci suspenze nanočástic Fe může 
být toxické nebo minimálně příznivé pro některé bakteriální druhy. 

6.  Zvýšená mikrobiální aktivita ve všech sledovaných bakteriálních skupinách byla 
sledována i v monitorovacích vrtech. K nárůstům koncentrací sledovaných 
bakteriálních kmenů dochází s určitým zpožděním ve srovnání s injektážními vrty. 
Dobře patrný je tento jev především v případě SRB. 

 

5.2.6 Závěry a doporu čení 
 

1. Ověřování technologie BRD na sublokalitě, kde tomu předcházela aplikace suspenze 
nanočástic Fe, bylo prováděno 7 měsíců. To je v případě přirozené reduktivní 
dechlorace relativně krátká doba pro jednoznačné a kvalitní posouzení účinnosti 
technologie v podmínkách předmětné lokality. Navzdory kratší době ověřování lze 
konstatovat, že se podařilo zahájit a významně podpořit procesy BRD, které vedly 
k výraznému poklesu znečištění podzemních vod na sublokalitě chlorovanými etheny. 

2. Z výsledků analýz a měření sledovaných látek a parametrů lze potvrdit, že procesy jak 
aplikace substrátu, tak vlastní procesy BRD zasáhly injektážní i monitorovací vrty. 
Plošný dosah této technologie je tedy ve srovnání s technologií redukce kontaminantů 
pomocí nanočástic Fe mnohem efektivnější. 

3. Výsledky monitoringu na injektážních i monitorovacích vrtech prokázaly významný 
pokles koncentrací TCE i 1,2-cisDCE. Dále byl doložen vznik izomerů DCE: 1,1-
DCE a 1,2-transDCE, které nevznikaly v průběhu redukce TCE pomocí nanočástic Fe, 
a jejichž koncentrace před zahájením injektáže syrovátky byly pod mezí detekce 
analytických metod. 

4. V rámci monitoringu byl potvrzen především v injektážních vrtech vznik a přibývající 
množství VC, etenu a etanu jako konečných produktů rozkladu TCE a izomerů DCE, 
dokládající průběh BRD až do konečné fáze. V prostoru lokality tak nedochází 
v důsledku procesů BRD k hromadění toxických meziproduktů rozkladu TCE. 

5. Nárůst bakteriálního osídlení po aplikaci substrátu je výrazný a je dobře pozorovatelný 
v injektážních i monitorovacích vrtech. V průběhu monitoringu po injektáži syrovátky 
byla zaznamenána přítomnost i baktérií ze skupiny SRB dokládající silně redukční 
podmínky vhodné pro rozklad TCE a izomerů DCE. 

6. Prostředí po aplikaci suspenze nanočástic Fe se ukázalo jako netoxické pro bakteriální 
kmeny podílejících se na procesech BRD. 

7. V důsledku aplikace syrovátky začala vznikat v některých injektážních vrtech úsada na 
dně vrtu, nicméně po ukončení aplikace již v průběhu cca 2 měsíců se postupně 
vytratila. V případě, že se v injektážním vrtu nacházela úsada, bylo vzorkování 
provedeno cca 0,5 m nad touto sedlinou. 
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6. Závěr 
V rámci druhé etapy projektu byly na třech sublokalitách ověřovány různé sanační 
technologie (případně jejich kombinace) za účelem zjištění jejich účinnosti při odstraňování 
znečištění chlorovanými etheny v saturované zóně. Po vyhodnocení ověřování těchto 
technologií lze konstatovat: 

1. V rámci druhé etapy byly ověřovány technologie: redukce kontaminantů pomocí 
suspenze nanočástic Fe, biologická reduktivní dehalogenace a airsparging 
kombinovaný s ventingem. 

2. V případě aplikace suspenze nanočástic Fe byla prokázána poměrně výrazná účinnost 
v injektážních vrtech, kde došlo především k degradaci TCE a omezenému rozkladu 
1,2-cisDCE. V monitorovacích vrtech nedošlo k výraznému poklesu ani jinému vývoji 
v obsahu jednotlivých sledovaných látek ze skupiny chlorovaných etenů. K plošné 
změně došlo v důsledku aplikace suspenze nanočástic Fe v případě ORP (výrazné a 
trvalé snížení hodnot ORP do anoxických až redukčních podmínek). 

3. Procesy biologické reduktivní dehalogenace na sublokalitě po aplikaci suspenze 
nanočástic Fe se podařilo výrazně rozvinout 2 – 3 m+sice po první injektáži syrovátky 
do horninového prostředí. Relativně rychlé intenzifikaci procesů BRD přispělo 
předchozí výrazné snížení ORP. V důsledku injektáže syrovátky došlo k intenzivnímu 
nárůstu bakteriálního osídlení a následně k významnému poklesu znečištění jak 
v případě TCE tak i 1,2-cisDCE, a to v injektážních i monitorovacích vrtech. Prokázán 
byl vznik VC i etenu/etanu, proces rozkladu tedy probíhal až do finálního stádia. 

4. Na lokalitě, kde byla BRD ověřována po celou dobu druhé etapy projektu, byly 
zaznamenány nejlepší výsledky v degradaci chlorovaných etenů ze všech sledovaných 
sublokalit a ověřovaných technologií. Na této lokalitě bylo opakovaně dosaženo 
v některých injektážních a monitorovacích vrtech odstranění veškerých chlorovaných 
etenů, respektive jejich koncentrace byly pod mezí detekce analytických metod. 
Degradace byla prokázána u TCE, 1,2-cis DCE (majoritních kontaminantů), byl 
prokázán vznik VC i etanu, proces rozkladu tedy probíhal až do finálního stádia. 

5. Airsparging kombinovaný s ventingem byl ověřován na sublokalitě, kde byla 
kontaminace tvořena především 1,2-cisDCE. V tomto případě se prokázala relativně 
malá účinnosti, nicméně i tak bylo dosaženo přechodu polutantu přes fázové rozhraní 
z vody do bublin vtláčeného vzduchu a jeho transportu do nesaturované zóny. 
Přítomnost 1,2-cisDCE v půdním vzduchu byla prokázána odběrem vzorků 
z odsávaného půdního vzduchu. 

Při srovnání všech testovaných technologií je zřejmé, že nejvyšší účinnosti bylo dosaženo v injektážních 
vrtech při procesech BRD, dále v injektážních vrtech, do kterých byla injektována suspenze nanočástic 
Fe, a s větším odstupem v airspargingových vrtech (nicméně v případě airspargingu nelze zcela vyloučit, 
že pokles znečištění je spíše důsledkem oscilací hodnot znečištění v přitékající podzemní vodě). 
V monitorovacích vrtech bylo dosaženo významného a dlouhodobého poklesu pouze v případě procesů 
BRD. Účinnost ověřovaných technologií je patrná z následujících grafů (Graf 17,  
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6. Graf 18 a Graf 19). 
7. Jako nejvhodnější sanační technologie z ověřovaných technologií v rámci druhé etapy 

projektu lze jednoznačně považovat BRD, a to především díky její účinnosti, 
technické nenáročnosti a prostorového dosahu (zasahuje i monitorovací vrty). 

 
 
 
 

Graf 17. Srovnání výsledků a účinnosti ověřovaných technologií – průměrné hodnoty ze všech vrtů 
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Graf 18. Srovnání výsledků a účinnosti ověřovaných technologií – injektážní vrty 

 
 

Graf 19. Srovnání výsledků a účinnosti ověřovaných technologií – monitorovací vrty 
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