
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a 
ověření vhodných sanačních technologií  

 
Aktualizovaná riziková analýza 

 

březen 2012  

 



 
Identifikační a 
kontaktní údaje       
zhotovitele: 
 

 
DEKONTA a.s. 
sídlo: Dřetovice 109, 273 42  Stehelčeves 
kontaktní adresa: Volutová 2523, 158 00 Praha 5 
IČO: 25 00 60 96 
tel.: + 420 235 522 252 - 5,  fax: + 420 235 522 254 
e-mail: info@dekonta.cz ,  http://www.dekonta.cz 
 

Zadavatel: 

Obec Olšany u Prostějova  
kontaktní adresa: Olšany u Prostějova č. 50, 798 14 Olšany u Prostějova 
IČ: 00288560 
tel.:  +420 582 380 160 
email: obec@olsanyupv.cz,  http://www.olsanyupv.cz 
 

- kontaktní osoba: 
 
Ing. René Všetička, místostarosta 

Zakázka 
 
Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných 
sanačních technologií  

 
Číslo zakázky 
 

120 124 

 
Typ zprávy: 
 

 
Aktualizovaná riziková analýza 
 

Zpracovali: 

 
Ing. Petr Veleba 
samostatný řešitel, Oprávnění MŽP projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce v oborech sanační geologie 
 
Mgr. Vojt ěch Musil  
Project manager  
 
 

Přezkoumal: 

 
Ing. Jan Vaněk 
vedoucí divize Sanační a ekologické projekty 
 

Schválil: 

 
Ing. Robert Raschman  
výkonný ředitel 
 

Datum zpracování: 
 
29.3.2012 
 

Rozdělovník: 
Obec Olšany u Prostějova, OEŠ MŽP, SFŽP, ČIŽP OI Olomouc, Krajský 
úřad Olomouckého kraje, MěÚ v Prostějově, Supervize projektu, 
DEKONTA - archiv  

Kopie č.: 1      2      3      4      5      6      7      8   



A. Obsah 

1. ÚVOD _______________________________________________________________________________________ 7 

2. ÚDAJE O ÚZEMÍ ___________________________________________________________________________ 8 

2.1 Všeobecné údaje _______________________________________________________________________ 8 

2.2 Geografické vymezení území _____________________________________________________________ 8 

2.3 Stávající a plánované využití lokality _______________________________________________________ 9 
2.3.1 Olšany u Prostějova, Hablov ________________________________________________________ 10 
2.3.2 Dubany na Hané __________________________________________________________________ 10 
2.3.3 Ochrana přírody a krajiny __________________________________________________________ 11 

2.4 Základní charakterizace obydlenosti území ________________________________________________ 13 

2.5 Majetkoprávní vztahy __________________________________________________________________ 14 

2.6 Přírodní poměry zájmového území _______________________________________________________ 14 
2.6.1 Geomorfologické a klimatické poměry ________________________________________________ 14 
2.6.2 Geologické poměry _______________________________________________________________ 15 
2.6.3 Hydrogeologické poměry ___________________________________________________________ 17 

2.6.3.1 Vodohospodářské využití ______________________________________________________ 18 
2.6.3.2 Karotážní měření ____________________________________________________________ 18 

2.6.4 Hydrologické poměry ______________________________________________________________ 18 
2.6.5 Geochemické a hydrochemické údaje o lokalitě_________________________________________ 19 

2.6.5.1 Geochemické údaje_________________________________________________________ 19 
2.6.5.2 Hydrochemické údaje _______________________________________________________ 19 

3. PRŮZKUMNÉ PRÁCE ___________________________________________________________________ 19 

3.1 Dosavadní prozkoumanost území ________________________________________________________ 19 
3.1.1 Základní výsledky dřívějších průzkumných a sanačních prací na lokalitě _____________________ 20 

3.1.1.1 Plošné rozšíření PCE __________________________________________________________ 20 
3.1.1.2 Plošné rozšíření TCE __________________________________________________________ 21 
3.1.1.3 Plošné rozšíření DCE __________________________________________________________ 22 
3.1.1.4 Plošné rozšíření ClU v území jižně od obce Olšany  - stav popsaný v roce 2008 ___________ 22 

3.1.2 Přehled zdrojů znečištění ___________________________________________________________ 22 
3.1.3 Vytipování látek potenciálního zájmu a dalších rizikových faktorů __________________________ 23 
3.1.4 Předběžný koncepční model znečištění _______________________________________________ 23 

3.2 Aktuální průzkumné práce ______________________________________________________________ 24 
3.2.1 Metodika a rozsah průzkumných a analytických prací ____________________________________ 25 
3.2.2 Výsledky průzkumných prací z roku 2010 ______________________________________________ 26 

3.2.2.1 PCE _______________________________________________________________________ 26 
3.2.2.2 TCE _______________________________________________________________________ 26 
3.2.2.3 DCE _______________________________________________________________________ 27 
3.2.2.4 VC ________________________________________________________________________ 28 
3.2.2.5 Půdní vzduch________________________________________________________________ 28 

3.2.3 Shrnutí plošného a prostorového rozsahu a míry znečištění _______________________________ 29 
3.2.4 Posouzení šíření znečištění _________________________________________________________ 31 

3.2.4.1 Šíření znečištění v nesaturované zóně ____________________________________________ 31 
3.2.4.2 Šíření znečištění v saturované zóně ______________________________________________ 32 

3.2.5 Šíření znečištění povrchovými vodami ________________________________________________ 34 



______________________________________________________________________________ 
Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných sanačních technologií – 
Aktualizovaná riziková analýza 

4

3.2.6 Charakteristika vývoje znečištění z hlediska procesů přirozené atenuace ____________________ 34 
3.2.7 Shrnutí šíření a vývoje znečištění ____________________________________________________ 36 
3.2.8 Omezení a nejistoty _______________________________________________________________ 37 

4. HODNOCENÍ RIZIK _____________________________________________________________________ 38 

4.1 Identifikace rizik ______________________________________________________________________ 38 
4.1.1 Určení a zdůvodnění prioritních škodlivin a dalších rizikových faktorů _______________________ 38 

4.1.1.1 Vlastnosti a popis vybraných prioritních kontaminantů ______________________________ 40 
4.1.2 Základní charakteristika příjemců rizik ________________________________________________ 44 
4.1.3 Shrnutí transportních cest a přehled reálných scénářů expozice (aktualizovaný koncepční model) 45 

4.2 Hodnocení zdravotních rizik _____________________________________________________________ 47 
4.2.1 Hodnocení expozice _______________________________________________________________ 49 
4.2.2 Odhad zdravotních rizik ____________________________________________________________ 50 

4.2.2.1 Využívání podzemní vody residenty _____________________________________________ 50 

4.3 Hodnocení ekologických rizik ____________________________________________________________ 56 

4.4 Shrnutí celkového rizika ________________________________________________________________ 57 

4.5 Omezení a nejistoty ___________________________________________________________________ 59 

5. DOPORUČENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ ___________________________________________ 60 

5.1 Doporučení cílových parametrů nápravných opatření ________________________________________ 61 

5.2 Doporučení postupu nápravných opatření s odhadem finančních nákladů _______________________ 62 
5.2.1 Doporučené postupy nápravných opatření ____________________________________________ 63 

5.2.1.1 Sanace metodou podporované přirozené atenuace (reduktivní dehalogenace)___________ 63 
5.2.1.2 Alternativní metody nápravných opatření ________________________________________ 64 

6. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ ________________________________________________________________ 65 
 
 
B. Seznam tabulek  
Tabulka 1 - Charakteristiky klimatické oblasti W2 ____________________________________________ 14 
Tabulka 2 - Základní klimatické charakteristiky v l etech 1931 – 1960 ____________________________ 15 
Tabulka 3 - Průměrné měsíční průtoky v m3.s_1 na řece Blatě __________________________________ 19 
Tabulka 4. Předběžný koncepční model znečištění ____________________________________________ 24 
Tabulka 5. Přehled limitních koncentrací pro prioritní kontaminanty ____________________________ 39 
Tabulka 6 - Přehled expozičních scénářů (aktualizovaný koncepční model) ________________________ 46 
Tabulka 7. Hodnoty RfD a SF pro prioritní škodliviny _________________________________________ 49 
Tabulka 8. Expoziční koncentrace prioritních kontaminantů a jejich srovnání s limity ______________ 50 
Tabulka 9. Toxikologické parametry sledovaných prioritních kontaminant ů ______________________ 51 
Tabulka 10. Hodnoty expozičních parametrů použité ve výpočtech ______________________________ 51 
Tabulka 11. Hodnoty HQ a ELCR pro expoziční scénář ingesce při koupání – výpočet pro maximální 

koncentrace polutantů _______________________________________________________________ 52 
Tabulka 12. Hodnoty HQ a ELCR pro expoziční scénář ingesce při koupání – výpočet pro průměrné 

koncentrace polutantů _______________________________________________________________ 52 
Tabulka 13. Hodnoty expozičních parametrů použité ve výpočtech ______________________________ 53 
Tabulka 14. Hodnoty HQ a ELCR pro expoziční scénář dermální kontakt při koupání – výpočet pro 

maximální koncentrace polutantů _____________________________________________________ 53 
Tabulka 15. Hodnoty HQ a ELCR pro expoziční scénář dermální kontakt při koupání – výpočet pro 

průměrné koncentrace polutantů ______________________________________________________ 53 
Tabulka 16. Hodnoty expozičních parametrů použité ve výpočtech ______________________________ 54 



______________________________________________________________________________ 
Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných sanačních technologií – 
Aktualizovaná riziková analýza 

5

Tabulka 17. Odvození hodnoty HQ a ELCR pro expoziční scénář inhalace při koupání – výpočet pro 
maximální koncentrace polutantů _____________________________________________________ 55 

Tabulka 19 - Odvození hodnoty HQ a ELCR pro expoziční scénář inhalace při koupání – výpočet pro 
průměrné koncentrace polutantů ______________________________________________________ 55 

Tabulka 19. Přehled expozičních scénářů s vyznačením překročení akceptovatelné míry rizika – 
maximální koncentrace ______________________________________________________________ 58 

Tabulka 20. Přehled expozičních scénářů s vyznačením překročení akceptovatelné míry rizika – průměrné 
koncentrace _______________________________________________________________________ 58 

 
 
 
C. Seznam obrázků  
Obrázek 1 - Výřez z mapy zájmového území (převzato www.vuv.cz ). ........................................................... 9 
Obrázek 2 - Výřez z územního plánu obce Olšany u Prostějova .................................................................... 10 
Obrázek 3 - Výřez z územního plánu obce Vrbátky - Dubany ....................................................................... 11 
Obrázek 4 - Výřez z mapy – vyznačení CHOPAV ........................................................................................... 12 
Obrázek 5 – Výřez z mapy – vyznačení přírodních památek .......................................................................... 12 
Obrázek 7 – Výřez z geologické mapy ............................................................................................................... 16 
Obrázek 8 – Výřez z hydrogeologické mapy ..................................................................................................... 17 
Obrázek 10. VC – stav po 75 letech - varianta A .............................................................................................. 33 
Obrázek 11. TCE – stav  po 75  letech - varianta A ......................................................................................... 33 
 
 
 
D. Seznam příloh 
Příloha č.1: Situační mapa lokality 
Příloha č.2: Mapa HG objektů 
Příloha č.3: Přehledné mapy znečištění 
Příloha č.4: Tabulka výsledků analýz 
 
 



______________________________________________________________________________ 
Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných sanačních technologií – 
Aktualizovaná riziková analýza 

6

E. Zkratky užité v textu 
Bpv  Balt po vyrovnání 
BRD  Biologická reduktivní dechlorace 
BTEX  benzen, toluen, etylbenzen, xyleny 
ClU   chlorované uhlovodíky 
CHKO  chráněná krajinná oblast 
ČGS  Česká geologická služba 
ČSN  česká státní norma 
JTSK  jednotná trigonometrická síť katastrální 
k. ú.  katastrální území 
LBC  lokální biocentrum 
LPF  lesní půdní fond 
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NEL  nepolární extrahovatelné látky 
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ORP  Oxidačně redukční potenciál 
PAU  Polyaromatické uhlovodíky 
PCB  Polychlorované bifenyly 
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RD  rodinný dům 
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Sb.  sbírka zákonů  
SO  stavební objekt 
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ÚPM  územní plán města 
US EPA  Americká agentura ochrany životního prostředí 
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ŽP   životní prostředí 
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1. Úvod 
Předkládaná aktualizace analýzy rizik je zpracovaná v rámci projektu „doprůzkum znečištění 
v okolí ovce Olšany u Prostějova a ověření vhodných sanačních technologií“. Aktualizace 
analýzy rizik vychází z výsledků aktuálních průzkumných prací. Aktualizace rizikové analýzy 
byla zpracována v souladu s platnou legislativou.  
 
Aktualizace analýzy rizika navazuje na původní rizikovou analýzu zpracovanou společností 
Bijo s.r.o., Praha v roce 1994 (Šnévajs, 1994) a na její následné aktualizace. 
 
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 cca 4,5 – 5km a šířku na až 1 km. 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. 
 
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. 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.  
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2. Údaje o území 
Některé části textů v této kapitole, které se zabývají obecnými charakteristikami lokality, byly 
částečně převzaty a upraveny z předchozích prací, např. z aktualizované rizikové analýzy 
ALTEC International s r.o. 2008 a ze zprávy o doprůzkumu znečištění v okolí obce Olšany a 
ověření vhodných sanačních technologií z roku 2011. 
 

2.1 Všeobecné údaje 
Stará ekologická zátěž na lokalitě Olšany u Prostějova úzce souvisí s průmyslovou výrobou 
v areálu firmy SIGMA Lutín, kde při výrobě byly používány odmašťovadla na bázi 
chlorovaných uhlovodíků. Chlorované uhlovodíky, které v areálu firmy v Lutíně v minulosti 
pronikly přes nesaturovanou zónu do podzemní vody, se dále šířily ve směru proudění 
podzemní vody. Následně zasáhly i obce Olšany u Prostějova, místní část Hablov a dále až 
obec Dubany na Hané. 
  
Na základě ekologické smlouvy uzavřené mezi Fondem národního majetku a společností 
SIGMA Lutín a.s., v konkurzu č. 49/94  dne 5. 9. 1994, byly v období let 1997 až 1999 
realizovány v areálu SIGMA sanační práce, které se týkaly především nesaturované zóny. 
Sanace saturované zóny byla zahájena v říjnu 2001 a probíhala až do února 2006, kdy byly 
sanační práce předčasně ukončeny z důvodu zániku právnické osoby - SIGMA Lutín a.s., 
resp. ukončení platnosti ekologické smlouvy. Zatímco na dílčích sanačních lokalitách, areál 
SIGMA a Magacina  bylo dosaženo sanačních limitů a práce byly úspěšně ukončeny, na dílčí 
lokalitě Olšany u Prostějova a Hablov sanační limity dosaženy nebyly.   
 
Předkládaná aktualizace analýzy rizik byla vypracována na základě dat z průzkumu 
realizovaného v průběhu let 2010 až 2012 na lokalitě Olšany u Prostějova, Hablov a Dubany, 
včetně přilehlého území.  
 
 

2.2 Geografické vymezení území 
Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji, okrese Prostějov, přibližně 8 km jihozápadně 
od města Olomouc.  
 
Zájmové území se nachází v údolí říčky Blaty a spadá do okresů Olomouc a Prostějov 
(Olšany, Hablov, Dubany, Vrbátky). Zájmové území je dáno rozsahem kontaminačního 
mraku chlorovaných uhlovodíků, jehož zdrojem je v minulosti výroba v areálu firmy Sigma 
Lutín. Tento kontaminační mrak se táhne v pruhu protaženém přibližně přes centrální část 
obce Olšany u Prostějova směrem na obec Dubany na Hané. 
 
Dle katastrálního členění zasahuje zájmové území do katastrů Olšany u Prostějova, Hablov, 
Dubany na Hané a Vrbátky. 
 
 
Zájmové území je zobrazeno na listu základních map v měřítku 1:10 000: 

• 24 – 22 – 23, 24 – 24 – 03. 
• M 33-95 
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Kraj: Olomoucký kraj 
Okres: Prostějov 
Obec s rozšířenou působností: Prostějov 
Katastrální území: Olšany u Prostějova, Hablov, Dubany na Hané, Vrbátky 
 

Obrázek 1 - Výřez z mapy zájmového území (převzato www.vuv.cz ). 

 
 
 

2.3 Stávající a plánované využití lokality 
Olšany u Prostějova, její místní části Hablov a obec Dubany jakožto i celé jejich širší území 
tvoří intenzivně zemědělsky využívaná krajina s vesnickým typem osídlení.  
 
Ve všech obcích se však rozvíjí i podnikání v oblasti služeb a drobná průmyslová výroba. 
Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti s napojením na rychlostní komunikaci R46 spojující 
města Prostějov a Olomouc, lze očekávat i nárůst poptávky po bydlení v této lokalitě.  
 
Dešťové vody v intravilánu obcí jsou v převážné většině svedeny do kanalizačního řadu. 
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2.3.1 Olšany u Prost ějova, Hablov 
Obec se skládá ze dvou částí a to Olšany u Prostějova a Hablov. Územní začlenění spadá pod 
okres Prostějov a náleží pod Olomoucký kraj. Obec se rozkládá asi devět kilometrů 
severovýchodně od Prostějova. Tato část střední Moravy se historicky a etnograficky nazývá 
Haná. Katastrální výměra obce činí 1105 ha s 1577 obyvatel, jejichž průměrný věk činí 39,4 
let. V obci je k dispozici pošta, základní a mateřská škola, zdravotnické zařízení. 
V plánu jsou vyznačeny i navržené změny, které spočívají především v rozšíření území 
venkovského bydlení především v severozápadní části obce, plochy pro sport, rekreaci a 
tělovýchovu v severní části obce a plochy technické vybavenosti.  
 
V katastru obce se nachází ZD Olšany – Hablov, které se zabývá rostlinou a živočišnou 
výrobou. 
 

Obrázek 2 - Výřez z územního plánu obce Olšany u Prostějova 

 
 
 

2.3.2 Dubany na Hané 
Obec Dubany na Hané je přidružena k obci Vrbátky. Celá obec Vrbátky, včetně přidružených 
částí, se rozkládá na 1 326 ha půdy v nadmořské výšce 210 m n. m. Vede tudy hlavní 
železniční trať trasy Olomouc-Prostějov. Pod obec Vrbátky spadají vesnice Vrbátky, Dubany 
a Štětovice a dohromady zde žije 1 667 obyvatel o průměrném věku 39 let..   
 
Nejvýznamnější společností je Cukrovar Vrbátky, a.s., který byl založen roku 1870 jako první 
rolnický cukrovar. Podnik se opírá o téměř stočtyřicetiletou tradici výroby, která je podpořena 
četnými úpravami technologie, se zájmem plnit zákaznické požadavky na vysokou kvalitu 
cukru. 
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V roce 1992 vzniklo Zemědělské družstvo Vrbátky, které obhospodařuje asi 1000 ha orné 
půdy. ZD se zabývá rostlinou i živočišnou výrobou – produkce tradičních plodin (ječmen, 
pšenice, kukuřice, brambory, cibule a cukrová řepa) a produkce mléka a hovězího masa. 
 

Obrázek 3 - Výřez z územního plánu obce Vrbátky - Dubany 

 
 
 

2.3.3 Ochrana p řírody a krajiny 
Dle dostupných informací na webových stránkách CENIA a VÚV, se zájmové území nachází 
v prostoru CHOPAV, v blízkosti ochranného pásma vodního zdroje a národní přírodní 
památky. 
 
Chráněném území přirozené akumulace vod (CHOPAV) – Kvartér řeky Moravy  
Tento CHOPAV byl stanoven nařízením vlády č. 85 z června 1981. o chráněných oblastech 
přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská 
křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy. 
 
Ochranné pásmo  
Okolí obce Olšany u Prostějova se současně nachází v ochranném pásmu (OP) II. stupně 
nevyužívaného vodního zdroje Olšany. Místní část Hablov leží v OP II. stupně vodního zdroje 
Dubany. Území ležící jihovýchodně od obce Vrbátky je součástí OP II. stupně vodního zdroje 
Hrdibořice.  
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Obrázek 4 - Výřez z mapy – vyznačení CHOPAV 

 
 
Přírodní památky 
Mezi obcemi Vrbátky a Hrdibořice se nachází národní přírodní památka Hrdibořické rybníky. 
Jedná se o rybníky a rozsáhlé slatinné louky se vzácnými druhy rostlin živočichů o rozloze 
37,70 ha. Vlivem těžby slatiny zde vznikly dvě nádrže označované jako rybníky a lidově 
nazývané Raška a Husák  

Obrázek 5 – Výřez z mapy – vyznačení přírodních památek 
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Vodní hospodářství 
Všechny obce ležící v zájmovém území mají vybudovaný veřejný vodovodní řad, na který se 
mají možnost napojit všechny rodinné domy. Veřejný vodovod byl v obci Olšany vybudován 
v roce 1994 z důvodu zabezpečení obyvatel kvalitní pitnou vodou. Vodovod v obci Dubany 
byl vybudován před rokem 1993. Dešťové vody v intravilánech obcí jsou v převážné většině 
svedeny do kanalizačního řadu. 
 
Celá širší oblast je využívána k vodárenským účelům a spadá pod CHOPAV kvartéru řeky 
Moravy. 
 
V zájmovém území a jeho blízkém okolí se nachází několik jímacích území. Jedná se o jímací 
území u Duban na Hané, Hrdibořic, Lutína a u Olšan u Prostějova. 
 
V jímacím území u Duban slouží k vodárenskému odběru 6 hydrogeologických jímacích vrtů 
HV 841 - HV 846 hlubokých 33 - 45,5 m a vystrojených antikorozivními zárubnicemi. 
Studny mohou odebírat celkem až 30,0 l.s-1 podzemní vody, v současné době je jímáno celkově 
cca 4,8 l.s-1. Stavy hladiny podzemní vody jsou sledovány provozovatelem v cca 12 
pozorovacích vrtech umístěných v okolí jímadel. Jímací území je napojeno na hlavní přivaděč 
pitné vody pro Prostějov. Z tohoto jímacího území je zásobována pitnou vodou ta část Olšan, 
kde byla prokázána kontaminace podzemní vody v domovních studnách. 
 
Pro jímání podzemní vody u Hrdibořic (jižně od Duban) ve výši cca 40 l.s-1 slouží 11 jímacích 
studní (HV 105, HV 106, HV 108, HV 109, S 107, HV 101A až HV 104A, S 12Aa, S 12B). 
Jejich hloubky (20-40 m) jsou závislé na mocnostech zvodnělého kolektoru. Stavy hladiny 
podzemní vody v okolí jímadel lze pozorovat v cca 43 pozorovacích objektech. Rovněž toto 
jímací území je napojeno na centrální přivaděč pitné vody pro zásobování města Prostějov a 
okolí. 
 
U Lutína je postavena železobetonová monolitová studna o průměru 3 m, hluboká cca 22,5 m. 
Pro měření stavů hladiny podzemní vody může sloužit 9 hydrogeologických pozorovacích 
vrtů. Od roku 1998 je studna využívána jako nový vodní zdroj pitné vody pro Lutín a Sigmu 
kdy je odebíráno cca 20 l.s-1. 
 
U Olšan jsou připraveny k vodárenskému odběru podzemní vody 4 studny (HV 737 až HV 
740) hluboké 47,5; 48; 39; 40 m. Pro měření stavů hladiny podzemní vody je vybudováno 10 
hydrogeologických pozorovacích vrtů v okolí jímadel. Prozatím se neuvažuje o jeho 
zprovoznění. 
 
 

2.4 Základní charakterizace obydlenosti území 
V zájmovém území, v místech se zjištěným výskytem kontaminace v podzemní vodě, se 
nachází obce Olšany u Prostějova, Hablov (místní část Olšan u Prostějova) a Dubany na Hané.  
V zástavbě obcí se nachází převážně rodinné domy. 
 
V obcích k 31. 12. 2010, dle údajů na www.risy.cz, žilo 3244 obyvatel: 

• Olšany u Prostějova, včetně místní části Hablov – 1577 obyvatel, průměrný věk 39,4 
let 

• Dubany na Hané (včetně Vrbátek a Štětovic) – 1667 obyvatel, průměrný věk 39 let 
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2.5 Majetkoprávní vztahy 
Vzhledem k rozsáhlosti zájmového území, resp. katastrů Olšany u Prostějova, Hablov a 
Dubany na Hané, které se nacházejí v místech zjištěné kontaminace podzemních vod 
chlorovanými eteny, není v předkládané AAR uveden přehled vlastníků a právnických osob 
s právem využívání pozemků na kontaminovaném území. Obecně je však možné konstatovat, 
že cca 80-90 % pozemků je ve vlastnictví fyzických osob (občanů), ostatní plocha je ve 
vlastnictví právnických osob nebo státu. Zemědělsky využívaná plocha je většinou ve 
vlastnictví občanů a je pronajímána zemědělským společnostem. 
 

2.6 Přírodní pom ěry zájmového území 

2.6.1 Geomorfologické a klimatické 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.  
 
Zájmové území se z klimatického hlediska nachází převážně v teplé klimatické oblasti W2 
(Quittova klasifikace, ČHMÚ 2007), vyznačující se dlouhým, teplým a suchým létem, velmi 
krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně 
teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhově pokrývky.  
 

Tabulka 1 - Charakteristiky klimatické oblasti W2  
 

Klimatická oblast W2 

Průměrný počet letních dnů v roce 50 – 60  
Průměrný počet dnů s teplotou > 10°C 160 – 170  
Průměrný počet mrazových dnů 100 – 110  
Průměrný počet ledových dnů 30 – 40  
Průměrná teplota v lednu v °C -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci v °C 18 – 19  
Průměrná teplota v dubnu v °C 8 – 9 
Průměrná teplota v říjnu v °C 7 – 9  
Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm 90 – 100  
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350 – 400  
Srážkový úhrn v zimním období 200 – 300  
Počet dnů se sněhovou přikrývkou 40 – 50  
Počet dnů zamračených, oblačnost > 0,8 120 – 140  
Počet dnů jasných, oblačnost < 0,2 40 – 50  
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Dle klasifikace a atlasu podnebí ČSR z roku 1958 náleží lokalita do oblasti B2, která je 
charakterizována jako oblast mírně teplá, mírně suchá (Končekův vláhový index Iz zde činní -
20 – 0), s převážně mírnou zimou. Lednová teplota nad -3 °C. 
 
V tabulce níže jsou uvedeny základní klimatické charakteristiky za období let 1931 - 1960, 
zahrnující průměrné srážkové úhrny, průměrné teploty vzduchu (tabulky ČHMÚ Praha) a 
hodnoty výparu z povrchu půdy. Srážky a teplota jsou převzaty ze stanice v Náměšti na Hané, 
výpar pak ze stanice Olomouc. 
 

Tabulka 2 - Základní klimatické charakteristiky v l etech 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 
 
K dotaci zásob podzemní vody dochází pouze v podzimním období, kdy je výpar omezen a 
srážky nad výparem převažují, zároveň je plocha rostlinného pokryvu minimální. 
 
 

2.6.2 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. 
 
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 
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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. 
 

Obrázek 6 – Výřez z geologické mapy  

 
 
Legenda: 

 - fluviální hlíny sprašového charakteru (přeplavené spraše) 

 - spraše 
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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.  
 

2.6.3 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. 
Mocnost kvartérního kolektoru, který vyplňuje přehloubené paleokoryto řeky Moravy 
probíhající ve směru současného toku Blaty, dosahuje cca 10 - 40 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. 

Obrázek 7 – Výřez z hydrogeologické mapy  
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Legenda: 

                 - Blatská niva  
- výskyt hydrologicky ověřeného střídání průlinových kolektorů a izolátorů 
pleistocenu v přehloubených depresích (N2) v podloží průlinových kolektorů 
kvarterních sedimentů (Qp) 

                 - Křelovská pahorkatina u Kralic na Hané 
 
 

2.6.3.1 Vodohospodářské využití 
Zájmového území a jeho okolí je velmi intenzívně vodohospodářsky využíváno, nachází se 
zde několik jímacích území.  
 
Na jihovýchodním okraji Lutína se nachází jímací území Trávníky, kde je 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 od obce Lutín a to u obce Dubany, Olšan u Prostějova a 
Hrdibořic. 
 
V jímacím území u obce Dubany  se v současnosti odebírá podzemní voda na 6 objektech 
v množství 4,8 l.s-1  (kapacita jímacího území je však cca 30 l.s-1). V jímacím území 
Hrdibořice bylo uvažováno čerpání 40 l.s-1 na 8 objektech (v jiných zdrojích se uvádí 
maximální kapacita až 80 l.s-1). U Olšan u Prostějova se nachází doposud nevyužívané jímací 
území Olšany. 
 

2.6.3.2 Karotážní měření 
Na vrtech MV21, MV25, MV33, ID2 a ZO5 bylo provedeno karotážní měření (2010). Na 
základě výsledků provedeného 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. 
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. V blízkosti Blaty 
dosahuje hladina podzemní vody až 2 m pod povrch terénu. Generelní směr proudění 
podzemní vody je k jihovýchodu, v závislosti na místních poměrech vodárenského odběru je 
však lokálně modifikován.  
 
 

2.6.4 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. 
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V následující tabulce jsou uvedeny dlouhodobé průměrné měsíční průtoky v m3.s_1 na řece 
Blátě ve stanici Klopotovice z období let 1948 - 1968. 
 

Tabulka 3 - Průměrné měsíční průtoky v m3.s_1 na řece Blatě  
 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 

Q (m3.^1) 0,57 0,9 1,11 0,85 0,71 0,54 0,61 0,47 0,34 0,36 0,46 0,52 0,62 

 
 

2.6.5 Geochemické a hydrochemické údaje o lokalit ě 
V této kapitole jsou uvedeny některé základní údaje o zájmovém území z hlediska základních 
geochemických a hydrochemických údajů, tak jak byly uvedeny ve vysvětlivkách k základní 
geologické mapě České republiky 1:25 000 (mapový list 24-224)  
 

2.6.5.1 Geochemické údaje  

Pleistocén (spraše). Hnědorezavá spraš z Nemilan obsahuje okolo 15 % karbonátové příměsi, 
vedle kalcitu je jen ve velmi malém množství zastoupen dolomit. Převaha Fe a Al nad 
alkáliemi (tzv. index zvětrání), tj. hodnota poměru (Al2O3 + suma Fe2O3)/(Na2O + K2O) = 4,5 
a odpovídá nižšímu stupni zvětrání. Pro zcela nezvětralé spraše je v literatuře uváděna 
hodnota 3,5. Poměr Fe2O3/FeO (tzv. oxidační stupeň) se rovná hodnotě 5,88 a odpovídá 
chladnějšímu teplotnímu výkyvu v období tvorby této spraše. Koncentrace As odpovídají 
obsahům ve spraších jižní Moravy, kobalt je přítomen zhruba v třetinovém množství; také 
koncentrace V, Zn, Cr a Rb patří z hlediska jejich obsahů v jihomoravských spraších k těm 
nižším, koncentrace Be a Zr k vyšším hodnotám. Koncentrace Sb, Bi, Cd a Be odpovídají 
klarkovým hodnotám. 
 
 

2.6.5.2 Hydrochemické údaje  
Podzemní vody mělkých kolektorů odpovídají hydrochemickým složením méně kvalitním 
podzemním vodám, využitelným pro vodárenské účely pouze po technologické úpravě. Těsná 
hydraulická spojitost kolektorů s povrchovou vodou v řece Moravě upozorňuje na značné 
nebezpečí pro chemismus podzemních vod průlinového kolektoru kvartérních fluviálních 
sedimentů řeky Moravy ze strany eventuelního podstatného znečištění říční vody např. při 
povodňových stavech. Podzemní vody ostatních průlinových kolektorů v kvartérních 
sedimentech chemismem většinou odpovídají vodám Ca-Na-HCO3 typu, často je jejich 
složení modifikováno nadlimitními koncentracemi síranů nebo dusičnanů.  
 

3. Průzkumné práce 

3.1 Dosavadní prozkoumanost území 
V zájmovém území bylo provedeno v minulosti několik průzkumů a hodnocení, z nichž 
nejvýznamnější jsou tato: 
 

• Šnevajs J. – Analýza rizika areálu SIGMA Lutín a.s., BIJO s.r.o., 1994  
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• Svoboda T. a kol. – Lutín - Dubany, Doprůzkum znečištění za areálem SIGMA Lutín, 
Vodní zdroje Holešov a.s., 1998 

• Svoboda T. a kol.1999 SIGMA Lutín – sanace nesaturované zóny, závěrečná zpráva 
sanačních prací, Vodní zdroje Holešov a.s. 1999 

• Svoboda T. a kol., SIGMA Lutín – závěrečná zpráva o ochranném sanačním čerpání. 
Vodní zdroje Holešov a.s., 1999 

• Svoboda T. – Závěrečná zpráva o hydrogeologickém průzkumu a určení rozsahu 
kontaminace v prostoru mezi Lutínem a Olšany, 1998. 

• Svoboda T. a kol. – SIGMA Lutín - aktualizace analýzy rizika, Vodní zdroje Holešov 
a.s., 1998 

• Svoboda T. a kol. – SIGMA Lutín – doplněk aktualizace analýzy rizika, Vodní zdroje 
Holešov a.s. 1999 

• Cahlíková Z. a kol. - Aktualizace analýzy rizik pro starou ekologickou zátěž na 
lokalitě Olšany u Prostějova, ALTEC International s.r.o., 2008 

Níže jsou v několika kapitolách uvedeny výsledky posledního předchozího monitoringu 
kontaminace podzemní vody v předmětné zájmové oblasti z roku 2008 (převzaté 
z aktualizované rizikové analýzy ALTEC International s r.o. 2008). Tyto výsledky ukazují na 
plošně výrazně nižší kontaminaci, než jaká byla prokázána vzorkováním 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 roce 2010 až 2012, které jsou použity jako podkladní data pro tuto AAR. Při 
tomto posledním průzkumu byla zjištěna kontaminace v úrovni výrazně převyšující stav 
zjištěný v roce 2008. 
 

3.1.1 Základní výsledky d řívějších pr ůzkumných a sana čních prací na 
lokalit ě 

V následujícím textu jsou shrnuty výsledky průzkumu z roku 2008 (ALTEC International 
s r.o. 2008), která se zabývala průzkumem a analýzou rizik zájmového území. Jedná se 
poslední předchozí průzkum v zájmové oblasti před zahájením aktuálních průzkumných prací.  
V roce 2006 po ukončení sanace v místě zdroje kontaminace, v zájmové lokalitě proběhl 
monitoring podzemních vod, jehož výsledky ukázaly na plošně vyšší kontaminaci, než 
ukázalo vzorkování v roce 2008.  
 

3.1.1.1 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 analyzovány 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 
v hodnotách 12,0 – 24,8 µg.l-1. Ve vrtech v centrální části obce limitní hodnotu vysoce 
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překračovaly tyto 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) vyplývají 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 analyzovány. 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 „koncentruje“ 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  

 

3.1.1.2 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.  Byly to 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) vyplývají 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 pod Hablovem 
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3.1.1.3 Plošné rozšíření DCE 
Sanační limity pro koncentrace DCE byly 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 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, nebyla v červenci 2008 překročena hodnota sanačního 
limitu pro 1,1 DCE  0,3 µg.l-l  ani v jednom z monitorovaných objektů. 
Hodnota (dnes již neplatné vyhlášky č. 376/2000 Sb.) 50 µg.l-l, 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) vyplývají následující závěry: 

• ani v jednom vrtu nebyla zjištěna koncentrace 1,1,DCE překračující v minulosti platný 
sanační limit 0,3 µg.l-l. V minulosti 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. 

• 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 

 
 

3.1.1.4 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 tři 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.   
 
 

3.1.2 Přehled zdroj ů znečišt ění  
Jak již bylo uvedeno dříve v textu této zprávy, stejně jako v závěrečných zprávách 
předchozích průzkumů, zdrojem ekologické zátěže je areál bývalé firmy SIGMA Lutín a 
Magaciny. Na těchto lokalitách bylo v minulosti manipulováno s odmašťovadly na bázi 
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chlorovaných uhlovodíků, přičemž docházelo k únikům těchto látek do nesaturované zóny a 
následně do podzemní vody. Chlorované uhlovodíky se dále v podzemní vodě šířily ve směru 
prodění podzemní vody. Celkový rozsah kontaminace je uveden v kapitole s výsledky 
aktuálních průzkumů. 
 

3.1.3 Vytipování látek potenciálního zájmu a dalšíc h rizikových 
faktor ů 

Látky potencionálního zájmu již byly určeny v původní analýze rizika z roku 1994 a dále 
v jejích následných aktualizacích.  
 
Výsledky všech dosavadních průzkumných prací potvrdily jako hlavní kontaminanty 
v zájmovém území chlorované uhlovodíky. Dlouhodobě jsou v zájmovém území sledovány 
především koncentrace dichlorethenu (1,2-cisDCE, 1,2-transDCE  a 1,1,-DCE), 
trichlorethenu a tetrachlorethenu. V rámci aktuálních průzkumných prací byly sledovány 
rovněž koncentrace produktu přirozené atenuace (dehalogenace) chlorovaných uhlovodíků – 
vinylchloridu a ethenu a ethanu. 
 
 

3.1.4 Předběžný koncep ční model zne čišt ění 
Při sestavování předběžného koncepčního modelu znečištění se definují možné transportní 
cesty, které posuzují a definují možnosti šíření kontaminantu nebo skupin kontaminantů 
s podobnými vlastnostmi okolním prostředím až ke konečnému příjemci rizik, kterým mohou 
být skupiny obyvatel nebo složky životního prostředí včetně např. zdrojů podzemních vod. 
 
Při sestavování předběžného koncepčního modelu a jednotlivých transportních cest pro toto 
území vycházeli zpracovatelé této AAR z vyhodnocení přírodních podmínek lokality, 
z výsledků předchozích a současného průzkumu lokality a všech dostupných informací o 
území (obyvatelstvo, územní plány, využívání podzemních vod, apod.), ze zkušeností 
z obdobných lokalit apod. Dále byla vzata do úvahy předchozí analýza rizik a její aktualizace. 
 
Při posuzování byly do úvahy brány charakteristiky kontaminantů a jejich zdroj. Dle 
dostupných informací se v současnosti jedná o zbytkovou koncentraci ClU v podzemní vodě, 
jejímž zdrojem byly úniky v podniku SIGMA Lutín a Magacína. Tyto primární zdroje 
kontaminace byly v předešlých letech sanovány. V důsledku sanačního zásahu byly primární 
zdroje odstraněny nebo bylo jejich znečištění silně omezeno.  
Na základě výše uvedeného lze jako jedinou transportní cestu označit transport kontaminantu 
advekcí podzemní vodou. Rychlost šíření kontaminantu do okolního prostředí je závislá na 
vlastnostech kontaminantů, propustnosti horninového prostředí a reliéfu spodního izolátoru 
kontaminované zvodně. 
 
Jako expoziční scénáře byly vybrány ty, které představují nejvýznamnější možné expozice 
v současném a budoucím stavu využití lokality. Předběžný koncepční model znečištění je 
uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 4. Předběžný koncepční model znečištění 

Médium 
Transportní 

cesta Příjemce rizik Způsob expozice Důvod výběru 

Podzemní 
voda 

Transport 
podzemní 
vodou do 
jímacích 
objektů 

Obyvatelé 
přilehlých obcí 
přicházející do 

kontaktu s 
podzemní 

vodou  

Ingesce vody, dermální 
kontakt a inhalace výparů - 
využívání vody pro pitné a 

užitkové účely 
(sprchování, koupání, 

zálivka). 

Podzemní voda je znečištěna v 
místech, kde se nachází obytná 

zástavba a kde jsou využívány lokální 
zdroje podzemní vody. Podzemní 

voda může být využívána pro pitné a 
užitkové účely jako je sprchování, 

zalévání zahrad, pití, vaření, 
napouštění bazénů. Využívání 

podzemní vody nelze vyloučit ani u 
obyvatel, kteří jsou napojeni na místní 

vodovod. 

Zaměstnanci 
průmyslových 

a zemědělských 
podniků 

využívajících 
podzemní vodu 

 Náhodná ingesce vody při 
sprchování, dermální 

kontakt a inhalace výparů 
těkavých látek. 

Zaměstnanci průmyslových podniků a 
zemědělských družstev, ve kterých je 
využívána podzemní voda s obsahem 

kontaminantů, mohou přijít do 
kontaktu s touto vodou a následně 
mohou být vystaveni nepříznivým 

účinkům plynoucích z této 
kontaminace. 

Živočišná 
výroba 

Konzumace podzemní 
vody hospodářskými 

zvířaty.  

Pokud by při živočišné výrobě byla 
využívána kontaminovaná podzemní 
voda, nelze vyloučit negativní vliv na 
zdraví chovaných zvířat a ovlivnění 

kvality produktu. 

Transport 
podzemní 
vodou do 
drénujících 
povrchových 
toků 

Povrchová 
voda ve 

Vrbáteckém 
náhonu, popř. 
říčce Blata 

Negativní ovlivnění jakosti 
povrchové vody a 

ekosystému vodoteče. 

Povrchová voda ve vodoteči může být 
teoreticky ovlivňována kvalitou 

podzemní vody.  

Transport 
podzemní 
vodou do 
vrtů 
jímajících 
vodu pro 
pitné účely, 
zásobování 
obyvatel 
pitnou 
vodou.  

Podzemní voda 
jímaná pro 
zásobování 

obyvatel pitnou 
vodou 

(především 
jímací území 
Dubany na 

Hané a 
Hrdibořice)  

Kontaminace podzemní 
vody chlorovanými etheny 
a její znehodnocení. 

Podzemní voda v jímacím 
území/vodním zdroji může být 
zasažena kontaminací rozšiřujícího se 
a migrujícího kontaminačního mraku 
v podzemní vodě.  

 
 

3.2 Aktuální pr ůzkumné práce 
V rámci projektu byl proveden rozsáhlý doprůzkum znečištění podzemních vod chlorovanými 
etheny. Postupně bylo vyhloubeno 55 nových monitorovacích vrtů v prostoru celého 
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kontaminačního mraku a dále 36 vrtů na třech sublokalitách pro potřeby ověřování vybraných 
sanačních metod. Výsledky průzkumných prací jsou shrnuty v následujících kapitolách. 
 

3.2.1 Metodika a rozsah pr ůzkumných a analytických prací 
V rámci doprůzkumu byly odebírány vzorky podzemní vody pouze ze sledované saturované 
zóny. Všechny práce související se vzorkováním byly provedeny odborně proškolenými 
pracovníky a v souladu s platnou legislativou a realizačním projektem. 
 
Hlavním cílem vzorkování bylo jednoznačně vymezit rozsah kontaminace saturované zóny 
alifatickými chlorovanými uhlovodíky. Nově vybudovaná odběrová místa (hydrogeologické 
vrty) byly situovány tak, aby vhodným způsobem doplnily existující monitorovací objekty. 
K vzorkování byly využity všechny nové monitorovací vrty, a dále 26 vybraných původních 
hydrogeologických objektů (některé vrty, které měly být vzorkovány, nakonec do vzorkování 
nebyly zařazeny, protože v průběhu posledních let došlo k jejich likvidaci nebo zasypání. 
Obvykle se jednalo o vrty, které se nacházely v obci Olšany u Prostějova, především na jejím 
severozápadním okraji). Z původních hydrogeologických objektů nebyly k monitoringu 
vybrány ty objekty, kde nebyly dlouhodobě zjištěny sledované látky ve zvýšených 
koncentracích, a dále objekty, které nedosahují dna kolektoru podzemní vody (některé 
domovní studny), a objekty, které se nenacházejí v hydrogeologickém okolí předmětné 
lokality, především v předpokládaném směru proudění podzemní vody. 
 
V roce 2010 bylo celkem na lokalitě, tedy v prostoru mezi bývalými zdroji kontaminace 
(Lutín a Magacina), v blízkém okolí obce Olšany u Prostějova (severozápadně od obce), dále 
v prostoru mezi obcemi Olšany u Prostějova a Hablovem a dále až do obce Dubany na Hané 
(její severozápadní a centrální část – prostor předpokládaného čela kontaminačního mraku), 
odebráno 150 ks vzorků podzemních vod. 
 
V roce 2012 byl proveden dodatečný doprůzkum navržený 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 – MV55 byly realizovány v prostoru mezi obcemi Olšany u Prostějova a Lutín, 
pro prokázání (ne)komunikace kontaminačního mraku s původním zdrojem znečištění. 
 
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.  
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3.2.2 Výsledky pr ůzkumných prací z roku 2010 
V následujícím textu jsou shrnuty výsledky průzkumných prací z toku 2010. V rámci 
doprůzkumu v roce 2012 byl především upřesňován rozsah kontaminačního mraku, resp. 
vymezení hranice mraku v jihovýchodním okraji a v prostoru mezi obcemi Olšany u 
Prostějova a Lutín. 
 

3.2.2.1 PCE 
Výsledky průzkumných a především analytických prací lze v případě PCE shrnout 
následovně: 
 

1. Nejvyšší koncentrace PCE, které byly v rámci tohoto průzkumu zjištěny, se nacházejí 
v jižní jihovýchodní části obce Olšany a dále směrem jihovýchodním směrem na obec 
Hablov a částečně i pod Hablovem (vrty MV14, MV26, LO7, LO15, ZO5). 

2. Relativně nižší koncentrace PCE jsou v severní a severozápadní části obce Olšany u 
Prostějova, kde se koncentrace obvykle pohybují v desetinách až jednotkách µg.l-1. 
Výjimku tvoří vrty MV-3 9,84 µg.l-1, MV-6 25,2 µg.l-1, MV-11 12,2 µg.l-1, ZO1 18,8 
µg.l-1,  LO5 44,2 µg.l-1 a LO2 15 µg.l-1.  U vrtů MV-14, MV-15, MV-16, které se 
nacházejí jižně až jihovýchodně od centra obce je již patrný nárůst koncentrací 
směrem k ohnisku kontaminačního mraku PCE (70,1 µg.l-1, 23,7 µg.l-1 a 8,13 µg.l-1). 

3. Nejvyšší zjištěné koncentrace PCE byly v těchto vrtech: MV-14 70,1 µg.l-1, MV-21 84 
µg.l-1, LO7 113 µg.l-1, a LO15 152 µg.l-1. 

4. Mimo hlavní kontaminační mrak PCE popsaném v bodě 1 byly zjištěny zvýšené 
koncentrace (nad 5 µg.l-1) i ve vrtech MV-34, MV-40 a MV-41. 

5. Ve srovnání s výsledky předchozích průzkumných prací, především pak monitoringem 
znečištěním, který byl na lokalitě proveden v roce 2008, byla zjištěna přítomnost PCE 
i ve všech nových monitorovacích vrtech, které byly situovány v obci Olšany u 
Prostějova. Jedná se o vrty MV-41 – MV-44. V těchto vrtech byla zjištěna 
koncentrace v řádu jednotek µg.l-1, nicméně v případě vrtu MV-41 byla nalezena 
koncentrace 8,35 µg.l-1. 

6. Ve srovnání s výsledky dřívějších průzkumných prací lze konstatovat, že 
kontaminační mrak PCE se ve srovnání s ostatními sledovanými chlorovanými etheny 
(produkty rozpadu PCE a TCE) pohybuje nejpomaleji a ohnisko znečištění se 
pohybuje jihovýchodním směrem jen velmi pomalu a z velké části se nachází na 
stejném místě jako v roce 2008. 

7. V některých částech studovaného území již došlo vlivem přirozené atenuace, patrně 
spontánní biologickou reduktivní dehalogenací, k redukci značné části nebo veškerého 
PCE. Tento jev je dobře pozorovatelný na mnoha vrtech, například na vrtech MV-10, 
MV-17, MV-19, MV-24, MV-28 a dalších. V těchto vrtech byly zjištěny jen velmi 
nízké nebo nulové koncentrace PCE a naopak se zde nachází relativně velké množství 
dceřiných produktů jeho rozkladu včetně (ve většině případů) vynilchloridu. 

8. Průměrná koncentrace PCE ve všech sledovaných vrtech byla 10,36 µg.l-1 a medián 
hodnot 0,64 µg.l-1. 

 
 

3.2.2.2 TCE 
Výsledky průzkumných a především analytických prací lze v případě TCE shrnout 
následovně: 
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1. Kontaminační mrak se nachází výrazně jihovýchodněji než kontaminační mrak PCE. 
Severozápadní okraj kontaminačního mraku (mimo reziduální zbytky znečištění 
v okolí obce Olšany v úrovni desetin až cca 2 µg.l-1 ) se nachází jihovýchodně od 
silnice pro motorová vozidla spojující Olomouc a Prostějov, pokračuje jihozápadním 
směrem pod obec Hablov a dále až do severozápadní části obce Dubany na Hané. Za 
ohnisko kontaminačního mraku lze považovat prostor vymezený především tyto vrty: 
MV-32, MV-33, MV-35, MV-37, ID2 a MV-41.  

2. Mimo kontaminační mrak, vymezený v bodě č. 1 byla zjištěna koncentrace TCE vyšší 
než 5 µg.l-1 pouze ve vrtu LO7 a to 11,6 µg.l-1. V ostatních vrtech se pohybuje 
koncentrace TCE v úrovni desetin až prvních jednotek µg.l-1. 

3. Pod vlastní obcí Olšany u Prostějova a v jejím blízkém okolí, především 
severozápadním a jihovýchodním směrem byly zjištěny koncentrace TCE v úrovni 
desetin až cca 2 µg.l-1. 

4. Čelo kontaminačního mraku TCE se nachází patrně severozápadně od vrtů MV-43 a 
MV-44, tedy v severozápadní části obce Dubany na Hané. Ve vrtech MV-43a MV-44 
byly nalezeny relativně nízké koncentrace TCE  1,46 µg.l-1 respektive 0,84 µg.l-1. 

5. Nejvyšší zjištěné koncentrace TCE v podzemní vodě byly nalezeny v těchto vrtech: 
MV-32  73,9 µg.l-1, MV-33 161 µg.l-1, MV-35 119 µg.l-1, MV-37 266 µg.l-1, MV-41 
52,9 µg.l-1. 

6. Ve srovnání s rozsahem TCE v studovaném území v roce 2008 byla aktuálními 
průzkumnými pracemi zjištěna výrazně rozsáhlejší kontaminace podzemních vod 
v daném území. Ohnisko znečištění se nachází jihovýchodně od obce Olšany u 
Prostějova, kde nebyla v roce 2008 zjištěna kontaminace žádnými chlorovanými 
etheny (s výjimkou vrtu ID2).  

7. V některých částech studovaného území již došlo vlivem přirozené atenuace, patrně 
spontánní biologickou reduktivní dehalogenací, k redukci značné části nebo veškerého 
TCE (a zároveň v těchto vrtech zcela nebo téměř úplně chybí PCE). Tento jev je dobře 
pozorovatelný na mnoha vrtech, například na vrtech MV-10, MV-17, MV-20, MV-25, 
VB115, ZO6, LO13 a dalších. V těchto vrtech byly zjištěny jen velmi nízké nebo 
nulové koncentrace TCE a naopak se zde nachází relativně velké množství dceřiných 
produktů jeho rozkladu včetně (ve většině případů) vynilchloridu. 

8. Průměrná koncentrace PCE ve všech sledovaných vrtech byla 12,59 µg.l-1 a medián 
hodnot 1,16 µg.l-1. 

 
 

3.2.2.3 DCE 
Výsledky průzkumných a především analytických prací lze v případě DCE (v rámci této 
kapitoly jsou hodnoceny látky: 1,2-cisDCE jako dominantní zástupce skupiny DCE, 1,2-
transDCE a 1,1-DCE jako jediný ze skupiny na který byl vydán sanační limit rozhodnutím 
ČIŽP) shrnout následovně: 

1. Kontaminační mrak DCE je nejrozsáhlejším kontaminačním mrakem ze všech 
sledovaných polutantů, přičemž z velké části překrývá oba kontaminační mraky PCE a 
TCE. 

2. Kontaminační mrak vymezený izolinií 5 µg.l-1 1,2-cisDCE zabírá větší část studované 
lokality. Severozápadní okraj je situovaný v okolí vrtu MV-2 a pokračuje spojitě (s 
výjimkou prostoru v blízkosti vrtů LO2, LO3 a LO5) jihovýchodním směrem až do 
obce Dubany na Hané, kde se čelo kontaminačního mraku nachází mezi vrty MV-41 a 
MV-42.  
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3. Kontaminační mrak DCE je nejrozsáhlejší ve srovnání s ostatními kontaminačními 
mraky. Přítomnost těchto látek dokládá degradační procesy matečných chlorovaných 
ethenů PCE a nebo TCE. 

4. Nejvyšší koncentrace 1,2-cisDCE byly zjištěny ve vrtech MV-17 81,3 µg.l-1, MV-
19 129 µg.l-1, MV-20 59,9 µg.l-1, MV-21 59,2 µg.l-1, MV-24 122 µg.l-1, MV-25 61,6 
µg.l-1, MV-28 67,7 µg.l-1, LO7 45,2 µg.l-1 a ZO6 48,7 µg.l-1. 

5. Koncentrace 1,2-transDCE se obvykle pohybují v řádu desetin µg.l-1. Nejvyšší 
koncentrace - 1,68 µg.l-1 byla zjištěna ve vrtu MV-37. Trans-izomer vždy kopíruje 
výskyt izomeru cis, nikdy se nevyskytuje samostatně. Trans-izomer byl identifikován 
ve zhruba třetině vrtů, kde byl přítomen cis-izomer. 

6. 1,1-DCE byl zjištěn v 16 odebraných vzorcích, vždy se jednalo o vzorky, v kterých 
byly zjištěny i ostatní izomery DCE. Nejvyšší zjištěná koncentrace byla ve vrtu MV-
24 – 0,88 µg.l-1. 

7. Ve srovnání s předchozími průzkumnými pracemi byla zjištěna kontaminace 
jednotlivými izomery DCE na výrazně větší ploše než v roce 2008. Kontaminace 
zasahuje až do obce Dubany na Hané. 

8. Průměrná hodnota je 14,93 µg.l-1 pro 1,2-cisDCE, 0,36 µg.l-1 pro 1,2-transDCE a 0,09 
µg.l-1 v případě 1,1-DCE.  Medián hodnot 3,58 µg.l-1 pro 1,2-cisDCE, 0 µg.l-1 pro 1,2-
transDCE a 0 µg.l-1 v případě 1,1-DCE. 

 

3.2.2.4 VC 
V rámci předchozích prací nebyl VC na lokalitě ani v jejím okolí monitorován, současný stav 
tak nelze srovnávat s výsledky dřívějších prací. Výsledky průzkumných a především 
analytických prací lze v případě VC shrnout následovně: 
 

1. Přítomnost VC byla potvrzena v 9 vrtech na lokalitě - MV-10, MV-19, ID2, LO17, 
ZO4, ZO5, ZO6, VB115 a VB117. 

2. Koncentrace v jednotlivých odebraných vzorcích reprezentující vrty v celé šíři lokality 
jsou značně rozdílné. Koncentrace VC jsou tak patrně silně závislé na konkrétních 
podmínkách v daném místě, především existenci podmínek vedoucích k degradaci 
mateřských kontaminantů i izomerů DCE. 

3. Nejvyšší koncentrace VC byly zjištěny ve vrtech ID2 – 61,1 µg.l-1  a LO17 150 µg.l-1. 
4. Vrty s nejvyšší koncentrací VC jsou situovány v oblastech, kde byly zjištěny i nejvyšší 

koncentrace ostatních ClU. 
5. Průměrná koncentrace VC ve všech sledovaných vrtech byla 3,65 µg.l-1 a medián 

hodnot 0 µg.l-1. 
6. V některých zonálně vzorkovaných vrtech bylo zjištěno horizontální rozvrstvení 

koncentrací VC, kdy se VC koncentroval/nacházel pouze ve svrchních částech 
vodního sloupce. Tento stav lze patrně vysvětlit migrací VC jako plynu směrem 
k hladině PV, kde postupně přechází do půdního vzduchu. Jedná se například o vrty 
MV19, LO7 a MV10. 

 
 

3.2.2.5 Půdní vzduch 
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 možné prostupování VC z podzemní vody a 
nesaturovanou zónou až na povrch terénu, kde by mohlo docházet k negativnímu ovlivňování 
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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. 
 
Dále byl v blízkosti vrtu LO17 (ve výšce 0,75 m nad úrovní terénu) odebrán jeden vzorek 
atmosférického vzduchu. Odběr atmosférického vzduchu byl proveden 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 nejsou vystaveni 
zdravotním rizikům plynoucích z expozice vůči VC. 
 
 

3.2.3 Shrnutí plošného a prostorového rozsahu a mír y znečišt ění  
Prostorové vymezení kontaminačního mraku bylo provedeno na základě výsledků 
doprůzkumných prací z 2010 a 2012.  
 
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.V jihovýchodním směru sahá kontaminační mrak až k vrtům MV49, MV50 a MV51. 
Na severovýchodním okraji kontaminačního mraku, především jižně od Hablova se 
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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. V jihovýchodním okraji kontaminačního mraku byly postupně vyhloubeny vrty MV45 
– MV51. Kontaminační mrak ve své jihovýchodní části zasahuje až do prostoru vrtu 
MV51, kde byly chlorované etehny 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 pod obcí Dubany na Hané. Kontaminační mrak se nachází pod větší částí 
obce. 

4. V prostoru mezi obcemi Lutín a Olšany u Prostějova, tedy v prostoru, 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. Konkrétně se jedná o 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. 

5. Výrazně protažený a poměrně úzký kontaminační mrak se nápadně rozšiřuje ve svém 
jihovýchodním okraji, kde se významně rozšiřuje východním a jihovýchodním 
směrem a jeho šířka se téměř zdvojnásobí. 

6. Aktuální tvar kontaminačního mraku je zhruba eliptický s tím, že čelo kontaminačního 
mraku je výrazněji protažené 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, zasahuje 
téměř pod celou meliorační strouhu, která začíná východně od Hablova a je vyústěna 
do řeky Blaty. V místě ústí této strouhy se nachází jihovýchodní okraj kontaminačního 
mraku (v tomto místě se nachází vrt MV51, v kterém byly zjištěny nízké koncentrace 
ClU). 

7. 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. 

8. 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. 
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9. Kontaminační mrak DCE, především a zcela dominantně 1,2-cisDCE, je nejrozsáhlejší 
ze všech polutantů. Také průměrná koncentrace ve všech odebraných vzorcích je 
nejvyšší. DCE, respektive 1,2-cis-DCE - lze jej jednoznačně označit jako 
dominantní kontaminant saturované zóny. 

10. V rámci zonálního vzorkování nebyla zjištěna výrazná zonalita v obsazích 
chlorovaných ethenů. Určitá horizontální diference 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 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. 

11. 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. 

12. 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. 

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

 
 

3.2.4 Posouzení ší ření znečišt ění 
Posouzení šíření kontaminace z lokality do jejího okolí vychází z několika základních 
poznatků. Především jsou to geologické a hydrogeologické podmínky lokality, dále fyzikálně-
chemické vlastnosti sledovaných látek a aktuální poznatky o rozsahu a stupni kontaminace. 

3.2.4.1 Šíření znečištění v nesaturované zóně 
Průzkumné práce v letech 2010 – 2012 se zabývaly průzkumem saturované zóny, tak jak bylo 
uvedeno v realizačním projektu průzkumných prací. Hlavním cílem průzkumu byla zjištění 
aktuálního stavu znečištění podzemních vod a zjištění plošného rozšíření kontaminace v 
saturované zóně.  
Průzkumné práce se nezabývaly zdrojem kontaminace podzemních vod (místy kde docházelo 
k únikům kontaminace do prostředí), tedy již sanovanými areály SIGMA Lutín a Magacina. 
V současné době již došlo k oddělení kontaminačního mraku od původního zdroje a 
kontaminační mrak pomalu migruje jihovýchodním směrem saturovanou zónou. 
 
Znečištění nesaturované zóny, které by mohlo představovat rizika pro zdraví lidí nebo 
ekosystémy nelze předpokládat.  
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Vzhledem k tomu, že byly na několika místech zjištěny vysoké koncentrace VC, panovala 
obava o možné 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. a odebrány vzorky půdního vzduchu.  
Kontaminace půdního vzduchu nebyla prokázána. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole o 
výsledcích průzkumných prací. 
 

3.2.4.2 Šíření znečištění v saturované zóně 
Za účelem odhadu budoucího šíření chlorovaných uhlovodíků byl zpracován hydraulický a 
transportní model šíření znečištění, jehož výsledky jsou uvedeny v samostatné závěrečné 
zprávě. V následujícím textu jsou použity pouze závěry tohoto modelu. 
 
V rámci modelace proudění a transportu kontaminantu byly vytvořeny tři rozdílné varianty 
modelu, které se rozlišují v množství odebírané vody v jímacím území v Dubanech na Hané. 
Byla sestavena varianta A, B a C. Varianta A uvažovala odběr v jímacím území Dubany na 
Hané v množství 4,8 l.s-1. Ve variantě B se v Dubanech na Hané modelově čerpá 9,6 l.s-1, 
zatímco ve variantě C se modelově čerpá 14,4 l.s-1. Při trojnásobně vyšším čerpání se hladina 
podzemní vody zaklesne o 1 m oproti variantě A. 
 
 
Ovlivnění jímacího území Dubany 
Při současném jímání podzemní vody v Dubanech dorazí kontaminační mrak chlorovaných 
uhlovodíků k jímacím objektům v nízkých koncentracích. Nejdůležitějším ukazatelem je 
časoprostorový vývoj kontaminačního mraku TCE, který leží nejblíže k jímacímu území 
v Dubanech na Hané. Koncentrace nižších chlorovaných uhlovodíků (DCE a VC) se mohou 
k jímacímu území v Dubanech přiblížit pouze díky přeměně zdrojového TCE.  
 
Ve variantách B a C je rychlost rozpadu chlorovaných uhlovodíků totožná jako ve variantě A, 
proto jsou rychlosti degradace chlorovaných uhlovodíků stejné. V případě dvojnásobného 
čerpání v Dubanech na Hané (varianta B) k jímacímu území dorazí kontaminace 
chlorovaných uhlovodíků až 6 µg.l-1, která se skládá z původního TCE a z DCE a VC, které 
vznikly přeměnou z TCE. 
 
Ve variantě C k jímacímu území dorazí původní (čili ne vzniklý přeměnou z PCE) 
kontaminační mrak TCE, který je nejzápadněji a tudíž nejblíže dosahu vlivu jímání podzemní 
vody. Sumární koncentrace původního TCE a nově vytvořeného DCE a VC dosáhnou až 17 
µg.l-1 . 
 
Ovlivnění kvality podzemní vody v jímacím území Dubany je tedy silně závislé na množství 
odebírané podzemní vody. 
 
Ovlivnění jímacího území Hrdibořice 
Další jímací území ve směru proudění podzemní vody bude také zasaženo kontaminačním 
mrakem chlorovaných etenů. Vzhledem k neustálému šíření kontaminačního mraku ve směru 
prodění podzemní vody, dorazí kontaminovaná podzemní voda s TCE, 1,2-cisDCE a VC k 
jímacímu území v Hrdibořicích za cca 50 – 70 let. Předpokládána suma ClU se pohybuje ve 
výši 50 µg.l-1.  
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Obrázek 8. VC – stav po 75 letech - varianta A 

 
 

Obrázek 9. TCE – stav  po 75  letech - varianta A 
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3.2.5 Šíření znečišt ění povrchovými vodami 
Jak bylo uvedeno v předchozích zprávách z průzkumu lokality (AR a AAR), nebylo 
prokázáno, že by docházelo k prostupu kontaminace z podzemních vod do vod povrchových. 
 
Průzkumné práce prováděné v letech 2010 – 2012 v rámci projektu doprůzkumu znečištění 
v okolí obce Olšany, nebyly zaměřeny na průzkum nesaturované zóny a povrchových vod. 
 
V rámci ověřování technologie injektáže suspenze nanočástic Fe do horninového prostředí, 
byla na lokalitě mezi obcemi Dubany na Hané a Bystročice čerpána a čištěna podzemní voda. 
Přečištěná podzemní voda byla vypuštěna do meliorační strouhy v blízkosti lokality 
(východně od obce Hablov). Při monitoringu kvality vypouštěné přečištěné vody byly 
odebírány i pozaďové vzorky z této povrchové vodoteče a bylo prokázáno, že tato povrchová 
voda má nízké koncentrace ClU. 
 
Tento závěr lze předjímat neboť podzemní voda je plošně kontaminována v celém svém 
profilu kvartérního kolektoru a tyto meliorační strouhy odvádějí tuto podzemní vodu. 
 
Lze tedy předpokládat, že meliorační systém v oblasti drénuje podzemní kontaminované 
vody, které strouhou odtékají do říčky Blaty.  
 
Tyto předpoklady však nebyly v rámci provedeného průzkumu dále zkoumány a nebyl tedy 
zjišťován vliv kontaminace na vodní ekosystém a okolí ani případná další rizika.   
 

3.2.6 Charakteristika vývoje zne čišt ění z hlediska proces ů přirozené 
atenuace 

Procesy přirozené atenuace lze na základě všech dostupných údajů, především výsledků 
terénního měření a výsledků analytických prací v odebraných vzorcích podzemních vod, 
zhodnotit následovně: 
 

1. Procesy přirozené atenuace na lokalitě prokazatelně probíhají. Vliv těchto procesů je 
patrný a lze jej pozorovat na většině monitorovaných objektech studované lokality. 
Vedle fyzikálních procesů disperze, difuze a sorpce se na procesech přirozené 
atenuace nejvíce podílí biologická reduktivní dehalogenace. Dokladem probíhající 
biologické degradace chlorovaných ethenů jsou produkty rozkladu výšechlorovaných 
ethenů na nížechlorované etheny, změněné oxidačně redukční podmínky 
v předmětném kolektoru podzemní vody, (ne)přítomnost kyslíku, přítomnost 
redukovaných forem kovů (Fe2+) a další. Přestože lze na naprosté většině 
monitorovaných vrtů identifikovat výsledky probíhajících atenuačních procesů, 
neprobíhají však tyto procesy (především BRD) všude a se stejnou rychlostí. 
V mnohých vrtech byly kromě produktů rozkladu PCE a TCE, tedy 1,2-cisDCE, 1,2-
transDCE, 1,1-DCE a VC, zjištěny i zvýšené koncentrace rozpuštěného O2, vysoké 
hodnoty ORP apod. Je velmi pravděpodobné, že do těchto vrtů s nepříznivými 
podmínkami pro průběh BRD byly produkty rozkladu PCE a TCE přineseny 
podzemní vodou z blízkého nebo vzdálenějšího okolí, z míst, kde se nacházejí pro 
průběh BRD vhodnější podmínky. 

2. Nejvýraznějším a nezvratným dokladem, který prokazuje probíhající procesy 
přirozené atenuace procesem biologické reduktivní dehalogenace, je přítomnost 
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produktů rozkladu PCE a TCE, tedy 1,2-cisDCE, 1,2-transDCE, 1,1-DCE a VC. 
V některých vrtech pak zvýšené koncentrace chloridů. 

3. V žádném z odebraných vzorků podzemní vody nebyla zjištěna přítomnost 
rozpuštěného ethenu a/nebo ethanu, respektive koncentrace těchto látek byly pod mezí 
detekce laboratorních metod. Na základě tohoto zjištění lze usuzovat, že proces 
biologické reduktivní dehalogenace neprobíhá až do poslední fáze a v současné době 
je zastaven vznikem VC.  VC se pak v některých místech kumuluje a velká část tohoto 
plynu s nejvyšší pravděpodobností přechází do půdního vzduchu, případně až do 
atmosféry (vertikální migrace VC je patrná v zonálně vzorkovaných vrtech, kdy se VC 
objevuje až ve vzorcích odebraných z nejsvrchnějších částí vodního sloupce). Tento 
jev byl v minulosti popsán na mnohých lokalitách a ukazuje se, že k rozkladu VC na 
ethen a ethan dochází až v momentě, kdy koncentrace mateřských látek PCE a TCE 
výrazně poklesnou, zároveň poklesne hodnota ORP a objeví se síran redukující 
baktérie. Takovéto podmínky se v současné době nenacházejí v žádném 
z monitorovaných vrtů na lokalitě. Limitujícím faktorem může být i nedostatek 
substrátu, který je indikován obecně nízkými až velmi nízkými hodnotami TOC, které 
byly zjištěny v odebraných vzorcích podzemní vody. Hodnoty TOC se obvykle 
pohybují v rozmezí prvních desetin až prvních jednotek mg.l-1. 

4. V některých vzorcích podzemní vod byly zjištěny zvýšené koncentrace rozpuštěného 
CH4. Přítomnost vyšších koncentrací tohoto plynu prokazuje zvýšenou mikrobiální 
aktivitu aerobních bakteriálních kmenů. Jedná se například o vrty: ID2, LO8, LO15,  
VB117 apod.  

5. V případě průměrných koncentrací jednotlivých sledovaných kontaminantů byla 
nejvyšší průměrná hodnota zjištěna u 1,2-cisDCE. Hodnota průměrné koncentrace 
stoupá od PCE přes TCE až k 1,2-cisDCE, v případě VC pak výrazně klesá. 1,2-
cisDCE tak lze označit za hlavní kontaminant, který tvoří největší objem všech ClU, 
které jsou v podzemních vodách lokality rozpuštěny. Průměrnou koncentraci VC, kdy 
je tato hodnota pro VC výrazně nižší než v případě PCE, TCE a 1,2-cisDCE, lze 
vysvětlit jednak omezenou produkcí této látky (dominantně jsou redukovány PCE a 
TCE na různé izomery DCE) a dále část produkovaného VC uniká jako plyn do 
půdního vzduchu. 

6. Jako hlavním limitujícím faktorem biologické reduktivní dehalogenace je zjevně 
(ne)přítomnost rozpuštěného kyslíku v podzemní vodě. Ve vrtech, kde byly zjištěny 
zvýšené koncentrace rozpuštěného O2, obvykle nad 1 mg.l-1, ale v některých případech 
i více jak 3 mg.l-1 byly obvykle nalezeny pouze výšechlorované etheny – PCE a TCE a 
pouze ojediněle malé množství 1,2-cisDCE. Naopak vrty s nízkými nebo nulovými 
koncentracemi rozpuštěného O2 obvykle vykazují vyšší koncentrace produktů 
rozkladu PCE a TCE. 

7. Na degradaci chlorovaných ethenů se podílejí s nejvyšší pravděpodobností některé 
bakteriální kmeny ze skupiny fakultativně a/nebo striktně anaerobních baktérií. Síran 
redukující baktérie nebyly v žádném z odebraných vzorků podzemní vody detekovány. 

8. Naměřené hodnoty ORP v rámci terénního měření lze z pohledu přirozené atenuace, 
především pak reduktivní dehalogenace, považovat za mírně nepříznivé až neutrální 
(redukční podmínky < -50 mV; anoxické v intervalu cca -50 až 50 mV a oxické >50 
mV). Dominantně převažují anoxické až mírně oxické podmínky, které samy o sobě 
již umožňují, aby procesy BRD probíhaly. V některých vrtech byly zjištěny redukční 
podmínky, které jsou pro úspěšný a rychlý průběh BRD vhodné. V některých 
případech se zjištěné hodnoty ORP pohybovaly již v poli oxických podmínek. Tyto 
podmínky nejsou pro průběh BRD vhodné a od určité hranice spolu s dalšími faktory 
mohou procesy BRD zcela blokovat.  
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9. Koncentrace rozpuštěného O2 jsou obecně velmi nízké, obvykle nulové nebo v řádu 
prvních desetin mg.l-1. Nicméně v některých vrtech byly zjištěny koncentrace 
rozpuštěného kyslíku dosahující hodnot vyšších než 2 – 3 mg.l-1. V těchto vrtech, kde 
je zároveň relativně vysoký ORP, navíc se zde obvykle nenacházejí izomery DCE, VC 
apod., nepanují vhodné podmínky pro BRD a její procesy zde neprobíhají. Celkově 
jsou však koncentrace rozpuštěného O2 nízké a pro průběh přirozené atenuace procesy 
BRD vhodné. 

10. Hodnoty pH jsou pro průběh atenuačních procesů vhodné a nijak je nelimitují, pH 
podzemní vody na studované lokalitě je obecně neutrální, v ojedinělých případech 
mírně zásadité. 

11. Koncentrace TOC v odebraných vzorcích podzemních vod se obvykle pohybují 
v rozmezí prvních desetin až jednotek mg.l-1. V případě TOC nebyla zjištěna žádná 
zonalita, koncentrace TOC se s hloubkou vůbec nebo téměř vůbec nemění. Obecně lze 
naměřené koncentrace TOC považovat za obvyklé až nízké. 

12. V odebraných vzorcích podzemních vod byly zjištěny velmi vysoké koncentrace 
dusičnanů v řádech vyšších desítek až prvních stovek mg.l-1. Takto vysoké 
koncentrace se velmi často nacházejí i na dně kolektoru podzemních vod. Jen 
výjimečně byly zaznamenány hodnoty nižší než desítky mg.l-1

. 
 
 

 

3.2.7 Shrnutí ší ření a vývoje zne čišt ění 
Na základě získaných poznatků lze vývoj a šíření znečištění v oblasti shrnout následovně: 
 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 
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částech lokality. Sestupující podzemní voda snižuje redukční podmínky na dně 
kolektoru. 

5. 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. 

6. 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. Aktuální tvar 
kontaminačního mraku je zhruba eliptický s tím, že čelo kontaminačního mraku je 
výrazněji protažené východním a jihovýchodním směrem. 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, zasahuje téměř pod celou 
meliorační strouhu, která začíná východně od Hablova a je vyústěna do řeky Blaty. 
V místě ústí této strouhy se nachází jihovýchodní okraj kontaminačního mraku. 

7. S ohledem na výsledky transportního a hydraulickémo modelu šíření znečištění, 
lze předpokládat další šíření znečištění jihovýchodním směrem. V závislosti na 
objemu čerpané podzemní vody na jímacích územích Dubany na Hané a 
Hrdibořice dojde k zasažení jednoho nebo obou těchto jímacích území 
kontaminovanou vodou s chlorovanými eteny. 

 

3.2.8 Omezení a nejistoty 
V rámci zpracování AR, kdy bylo zpracováváno velké množství historických dat, výsledků 
průzkumných prací v rámci probíhajícího projektu a je pracováno s modely, které nutně 
zjednodušují výrazně složitější přírodní procesy a děje byly identifikovány následující 
omezení a nejistoty, která mohou mít vliv na správné vyhodnocení a zpracování předkládané 
AR studované lokality. Jedná se především o následující: 
 

1. Kontaminační mrak, který byl předmětem doprůzkumných prací je značně rozsáhlý. 
Jeho delší osa je zhruba 5 km dlouhá. Jednotlivé vrty se od sebe nacházejí i stovky 
metrů. Přestože na lokalitě v minulosti již proběhly průzkumné i sanační práce, jejichž 
výsledky byly použity pro zpracování plánu doprůzkumných prací, je zřejmé, že 
získané poznatky nezachycují všechny detailní informace, které lze o 
kontaminovaném kolektoru podzemní vody získat. Značně rozsáhlé území, na kterém 
se nachází kontaminovaný kolektor podzemní vody a s ním spojený rozsah 
průzkumných i dřívějších sanačních prací, je jednoznačným omezením a zdrojem 
nejistot pro průzkumné, vyhodnocovací i sanační práce. 

2. Spodním izolátorem předmětného kolektoru podzemních vod jsou tzv. bádenské 
šedozelené jíly. Morfologie tohoto spodního izolátoru je výrazně dynamická. Podloží 
kvartérních fluviálních sedimentů bylo vrtnými pracemi zastiženo v hloubkách od cca 
19 do 45 m p. t. Morfologie dna tak zjevně má výrazný vliv na proudění podzemní 
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vody především tok kontaminantů, především PCE a TCE. Dále nelze vyloučit 
existenci částečně nebo zcela izolovaných „jezírek“ tím, jak se postupně překládaly 
původní paleokoryta a mohlo docházet k ukládání jílových sedimentů až jílů. V těchto 
izolovaných depresích může docházet ke kumulaci některých (především PCE a TCE) 
ze sledovaných kontaminantů.   

3. V průběhu opakovaného vzorkování některých vrtů (za účelem odběru zonálních 
vzorků z vybraných vrtů) došlo v případě některých objektů k poměrně výrazným 
změnám v koncentracích některých ze sledovaných látek. Vzorky sice nebyly 
odebrány z úplně stejné hloubkové úrovně (mezi prvním a opakovaným odběrem byl 
vždy hloubkový rozdíl cca 4,5 m), nicméně ve všech ostatních vrtech při opakovaném 
vzorkování i navzdory hloubkovému rozdílu nebyly zaznamenány větší rozdíly 
v koncentracích sledovaných polutantů než cca 10% - 15%. Vrty, u kterých byly 
zaznamenány výrazné rozdíly v koncentracích, jsou následující: MV19 pokles 
koncentrace 1,2-cisDCE o cca 50%, MV25 pokles koncentrace 1,2-cisDCE o cca 
25%, MV26 nárůst koncentrace PCE cca 3x, MV36 nárůst koncentrace TCE z 6,46 
mg.l-1 na 94,7 mg.l-1 a v případě 1,2-cisDCE z 1,24 mg.l-1 na 15,8 mg.l-1, ID2 nárůst 
koncentrace TCE z koncentrace pod mezí detekce na 24,2 mg.l-1 a v případě 1,2-
cisDCE z 10,2 mg.l-1 na 124 mg.l-1, LO15 pokles PCE o cca 25% a nárůst TCE 3x, 
LO17 nárůst PCE cca 5x a pokles TCE cca 4x a v případě ZO5 pokles 1,2-cisDCE cca 
3x. Tyto rozdíly lze částečně vysvětlit rozdílnými hloubkami vzorkování, nicméně 
nemalou roli zde bude hrát proudění vody jak v horizontálním, tak i vertikálním 
směru, a dále (de)sorpce polutantů na horniny kolektoru podzemní vody. 

4. Matematický model proudění a migrace kontaminantů je modelován za použití hodnot 
předpokládaných pro stav lokality, kdy se využívá určitého zobecnění horninového 
prostředí, předpokládá se určitá homogenita prostředí, zadávají se určité známé či 
předpokládané okrajové podmínky apod. V rámci celého matematického modelu 
proudění a transportu kontaminantu se tedy předpokládá určité zjednodušení prostředí 
a chování kontaminantu v prostředí. Avšak skutečné podmínky na lokalitě se mohou 
od modelové situace lišit, mohou se zde například vyskytovat dosud nezjištěné 
preferenční cesty, či jiné lokální změny oproti modelovanému stavu. Reálné podmínky 
jsou oproti modelu tedy významně komplikovanější a v důsledku se může modelovaný 
stav od skutečného významně lišit. Výsledky modelu mohou být, i navzdory tomu že 
byly zpracovány na základě nejnovějších poznatků o celé lokalitě, s využitím co 
nejpřesnějších vstupních informací, zatíženy určitou mírou nejistoty. 

 

4. Hodnocení rizik 
 

4.1 Identifikace rizik 

4.1.1 Určení a zdůvodn ění prioritních škodlivin a dalších rizikových 
faktor ů 

 
Určení a zdůvodnění prioritních kontaminantů bylo již provedeno  původní analýze rizik 
z roku 1994 (Šnevajs  J. Analýza rizika areálu SIGMA Lutín a.s. BIJO s.r.o., Praha 1994). 
a v následných aktualizacích. 
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V areálu závodu SIGMA Lutín, který je původním zdrojem kontaminace, byly předchozími 
průzkumy v areálu závodu zjištěny zvýšené koncentrace ClU a NEL. Obsahy NEL byly 
zaznamenány pouze v areálu závodu ve dvou monitorovacích vrtech ve volné fázi na hladině. 
 
Znečištění podzemní vody ClU bylo pak ověřeno i v prostoru pod areálem SIGMA Lutín a 
dále v pruhu, táhnoucími se od Lutína souhlasně se směrem proudění podzemní vody k 
jihovýchodu do prostoru obcí Olšany u Prostějova, Hablov a Dubany na Hané. 
 
Prioritními kontaminanty v zájmovém území jsou chlorované alifatické uhlovodíky, přesněji 
PCE, TCE, izomery DCE a vinylchlorid. V rámci průzkumu byly ve vzorcích podzemní vody 
analyzovány izomery DCE – 1,2-cis-dichloretylen, 1,2-trans-dichloretylen a 1,1-
dichloretylen. Vzhledem k zastoupení jednotlivých izomerů DCE v kontaminované vodě byl 
dále hodnocen pouze 1,2-cisDCE, který je v podzemní vodě zastoupen s největší četností a 
nejvyšší koncentrací.  
 
DCE a vinylchlorid, jakožto produkty rozpadu TCE a PCE jsou důkazem staršího znečištění a 
probíhajícího procesu přirozené atenuace na zájmové lokalitě.  
 
 
 
 

Tabulka 5. Přehled limitních koncentrací pro prioritní kontaminanty   

Sledovaná látka 
NMH dle Vyhlášky č. 
252/2004 Sb. [µg.l-1] 

Limity ČIŽP 
[µg.l-1] 

PCE 10 10 
TCE 10 30 
1,1-DCE - 0,3 
1,2(cis, trans) DCE - - 
VC 0,5 - 

 
V tabulce jsou uvedeny limity znečišťujících látek, které byly stanoveny rozhodnutím České 
inspekce životního prostředí, OI Olomouc, ze dne 9.5.1995, pod č. j. 8/OV/776/RNO/Te, 
kterým uložila společnosti SIGMA Lutín a.s. konkrétní nápravná opatření k odstranění 
starých ekologických škod. Uvedené limitní koncentrace byly stanoveny pro podzemní vody 
v ostatním území, čili mimo areál SIGMA Lutín. 
 
Ve srovnání se všemi uvedenými limitními hodnotami je zřejmé, že v případě všech 
sledovaných polutantů jsou překročeny příslušné uvedené limitní hodnoty. V celé skupině 
sledovaných látek byly zjištěny koncentrace v řádu až prvních stovek µg.l-1. Plošný rozsah 
jednotlivých kontaminačních mraků byl již popsán v předchozích kapitolách.  
 
Kontaminace saturované zóny zasahuje pod obydlené části obcí, kde může být podzemní voda 
využívána i jako voda závlahová. Z tohoto důvodu byly zjištěné koncentrace sledovaných 
polutantů porovnány s limity normy ČSN 75 7143 - Jakost vody pro závlahu.  
 
Voda vhodná pro závlahy je I. Třída, dále jsou v normě uvedeny třídy II. Voda podmíněně 
vhodná a III. Voda nevhodná.  
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Ukazatele pro chlorované uhlovodíky v normě obsažené nejsou, nicméně je zde uvedeno  
v části Chemické ukazatele jakosti v  bodu 25 – „nežádoucí látka v závlahové vodě je každá 
látka, která při zvoleném druhu závlahové vody, způsobu a režimu závlahy, jakož i daných 
klimatických, půdních a jiných podmínek může svým působením nepříznivě ovlivnit výnos, 
kvalitu pěstovaných plodin, zdraví rostlin, lidí i zvířat, jakož i úrodnost půdy“. V souladu 
s tímto bodem lze uvažovat, že koncentrace chlorovaných alifatických uhlovodíků jsou už 
natolik vysoké, že mohou představovat, především při dlouhodobé expozici, ohrožení zdraví 
obyvatel.  
 
Chlorované alifatické uhlovodíky nejsou látky bioakumulativní, ale dlouhodobé expozice 
těchto látek na pokožku, vdechování jejich výparů a případné pozření ve vodě či potravě 
mohou mít negativní vliv na lidské zdraví. Při vyšších koncentracích mohou způsobit i akutní 
zdravotní problémy. 
 
 

4.1.1.1 Vlastnosti a popis vybraných prioritních kontaminantů 
 
Vinylchlorid 
Vinylchlorid je hořlavý a bezbarvý plyn s nasládlým zápachem. Teplota varu je -13ºC a tání -
154ºC. Hustota zkapalněného vinylchloridu je 908 kg.m-3. Plynný vinylchlorid je těžší než 
vzduch (zhruba 2×). Ve vodě je rozpustný omezeně (8,8 g.l-1), rozpouští se ve většině 
organických rozpouštědel. Hořením vinylchloridu vzniká oxid uhličitý a kyselina 
chlorovodíková. 
 
Vinylchlorid je produktem mikrobiální degradace chlorovaných rozpouštědel 
(trichlorethylenu). 
 
Vinylchlorid může unikat do prostředí při výrobě, transportu a použití. Významným zdrojem 
znečištění jsou chemické továrny na výrobu vinylchloridu a PVC. Velké množství 
vinylchloridu může unikat do prostředí ze skládek odpadů. Menší množství se může 
uvolňovat z některých plastů, např. z plastů používaných v automobilech nebo z PVC trubek.  
 
Vzhledem k jeho těkavosti se většina vinylchloridu vyskytuje v atmosféře a to hlavně 
v plynné formě. Zde se může rozkládat v důsledku reakce s hydroxylovými radikály. Může se 
účastnit vzniku fotochemického smogu. Vinylchlorid z půdy a vody snadno odtěká do 
atmosféry. V půdě může docházet také k mikrobiální degradaci nebo vyluhování do 
podzemních vod. K akumulaci v tělech organismů dochází jen v omezené míře. 
 
Hlavní cestou vstupu do těla je inhalace, méně významným vstupem je průnik kůží. Akutní 
inhalační expozice ovlivňuje centrální nervovou soustavu (závratě, únava, bolesti hlavy, 
zvracení). Vyšší dávky vinylchloridu způsobují podráždění plic a ledvin, inhibici srážení krve, 
ztrátu vědomí až smrt. Dráždí také oči a dýchací cesty. U některých lidí se při expozici 
vysokým koncentracím vinylchloridu ve vzduchu objevují příznaky tzv. „vinyl chloride 
disease“. Dochází ke změnám na kostech v konečcích prstů, k bolestem kloubů a svalů a ke 
kožním změnám. Při snížení teploty u těchto lidí dochází ke zbělání a snížení citlivosti prstů.  
 
Při kontaktu s kůží dochází v důsledku rychlého odpařování kapaliny k omrzlinám. Dochází 
ke snížení citlivosti prstů, k bolestem a svědění postižených oblastí, ve vážných případech 
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vznikají puchýře, tkáň odumírá a hrozí nebezpečí sněti. Rychlé odpařování ohrožuje i oči. 
Může způsobit i trvalou slepotu. 
 
Chronická inhalační expozice způsobuje poškození jater a centrální nervové soustavy (únava, 
závratě, bolesti hlavy, ztráta paměti, zhoršení sluchu a zraku, bolesti prstů a snížení jejich 
citlivosti). Podle klasifikace EPA je vinylchlorid zařazen mezi lidské karcinogeny, může 
způsobovat rakovinu jater (případně plic, mozku, lymfatického a krevního systému a centrální 
nervové soustavy). Je také mutagenní. 
 
V České republice platí pro koncentrace vinylchloridu následující limity v ovzduší pracovišť: 
PEL – 7,5 mg.m-3, NPK – P – 15 mg.m-3. 
 
Při stání vinylchloridu na vzduchu, zvláště za přítomnosti nečistot (vzniklých korozí 
litinových nebo ocelových zásobníků), mohou vznikat nestabilní peroxidy. V přítomnosti 
peroxidů nebo jiných oxidačních činidel (oxidy dusíku, dusičnany, manganistany, chloristany) 
a při zvýšené teplotě nebo na slunečním světle může docházet k polymerizaci. Tato 
reakce může způsobit explozi. Vinylchlorid může obsahovat stopové množství acetylenu. Při 
styku acetylenu s mědí nebo jejími slitinami vznikají výbušné acetylidy. Reakcí s vodou 
vzniká kyselina chlorovodíková. Tato kyselina vzniká i při hoření vinylchloridu. Další 
nebezpečí plyne z hořlavosti vinylchloridu. 
 
Vinylchlorid je velmi toxická látka. Znečištění životního prostředí touto látkou však není 
velké a ani se nekumuluje v organismech, proto není ohrožení ekosystému významné. 
Poškození lidského zdraví v důsledku expozice vinylchloridu ohrožuje prakticky pouze 
pracovníky ve výrobě a zpracování vinylchloridu. 
 
 
Tetrachlorethen (Tetrachloretylen, PCE)  
PCE je těžká bezbarvá kapalina s toxickými účinky. Ve vodě je téměř nerozpustná. 
V kapalném skupenství je 1,6x těžší než voda a v plynném 5,7x těžší než vzduch. 
 
PCE je používán jako rozpouštědlo v chemických čistírnách oděvů a na odmašťování kovů. Je 
součástí některých pesticidů. Jeho využití postupně klesá. PCE je široce rozšířen 
v kontaminovaném životním prostředí a je nalézán ve stopovém množství ve vodě, vodních 
organismech, vzduchu, potravinách i v lidských tkáních. Úniky PCE mohou někdy vést 
k vysokým koncentracím v podzemní vodě. V anaerobním prostředí v podzemní vodě může 
degradovat na více toxické sloučeniny včetně vinylchloridu (lidský karcinogen).  
 
WHO zařazuje PCE do skupiny 2A, tzn. že jej nelze klasifikovat jako jednoznačný lidský 
karcinogen, je však karcinogenní pro zvířata. PCE je potenciální mutagen, jelikož 
meziprodukty metabolismu jsou mutagenní. 
 
WHO stanovila směrnicovou hodnotu v pitné vodě pro dospělého na 40 µg/l při 10% příjmu 
z vody. Hodnota WHO je vypočtena z tolerovaného denního příjmu 14 µg/kg tělesné váhy při 
5ti denním příjmu. ČSN 757111 pro pitnou vodu udává MPHR 10 µg/l (při riziku 10-6). Podle 
U.S.EPA je limitní koncentrace v pitné vodě 5 µg/l při riziku 1,4x 10-5. V České republice 
může být průměrná koncentrace ve venkovním ovzduší 1mg/m3 (za 24 hodin) a maximální 
přípustná 4 mg/m3 (za 0,5 hodiny). V pracovním prostředí, pro osmihodinovou pracovní 
dobu, je povolena průměrná hodnota koncentrace 250 mg/m3 a maximální 750 mg/m3. 
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PCE je toxikologicky podobný trichlorethylenu (TCE). Působí zejména na centrální nervovou 
soustavu (CNS). Intoxikace PCE se projevuje závratěmi, světloplachostí, letargií, poruchami 
myšlení a řeči, nechutenstvím, zvracením, změnami EEG. PCE dráždí nosní sliznice, hrdlo a 
oči. Poškozuje játra a zřejmě i ledviny. Jeho páry jsou cítit od koncentrace 50 ppm. Při 
inhalaci koncentrací 100 ppm nejsou ještě zřetelnější příznaky, koncentrace vyšší než 200 
ppm vyvolává opilost, při 600 ppm dráždí kromě toho sliznice a při 1 000 ppm je dráždění již 
bolestivé a narkotický účinek silný a rychlý, k hluboké narkóze je však třeba koncentrací 
kolem 5 000 ppm. Letální dávka pro člověka je 0,5 g/kg tělesné váhy. 
 
PCE se vstřebává i kůží, kterou odtučňuje, a tím ji činí suchou a zranitelnou proti infekci. 
PCE se akumuluje v tukových tkáních 10x více než ve svalstvu. Je vydechován plícemi, 
poločas tohoto procesu je 65 hodin. Je metabolizován v těle za vzniku tetrachloretylenoxidu, 
který se rozkládá na tetrachloracetylchlorid. Výsledný produkt metabolismu je kyselina 
trichloracetyloctová, která je vylučována močí. 
 
PCE ve vzduchu degraduje fotochemicky za přítomnosti ozonu přechází na fosgen a 
trichloracetylchlorid. Poločas rozpadu je asi 2 měsíce. Část PCE může být vymyta deštěm a 
dostat se do půdy a podzemní vody. 
 
PCE vykazuje nízkou adsorpci na zeminy. Z povrchové vody uniká především výparem, který 
je závislý zejména na větru a turbulenci. V jedné studii bylo prokázáno vymizení PCE 
z rybníka při koncentraci 25 ppm za 5 dnů a při koncentraci 250 ppm za 36 dnů. Adsorpce 
PCE na sediment je nízká. Sedimenty bohaté na organické látky mají tendenci adsorbovat 
více PCE, ale koncentrace v sedimentech byla podobná koncentraci ve vodě. Za normálních 
podmínek ve vodě nebo v půdě významně nehydrolyzuje. Hydrolýza se urychluje za 
přítomnosti O2. Za anaerobních podmínek degraduje PCE v podzemní vodě na TCE, DCE a 
vinylchlorid, částečně je mineralizován na CO2. 
 
Vzhledem k tomu, že PCE je potenciální karcinogen, měla by být jeho koncentrace v pitné 
vodě nulová, čehož však lze dosáhnout jen velmi obtížně. 
 
 
Trichlorethen (Trichloretylen, TCE)  
TCE je bezbarvá kapalina s toxickými účinky. Ve vodě je málo rozpustný. Je 1,46x těžší než 
voda a v plynném skupenství 4,53x těžší než vzduch. 
 
TCE je obvykle používán jako rozpouštědlo v chemických čistírnách oděvů a při 
průmyslovém odmašťování kovových výrobků. Je součástí některých pesticidů. Většinou je 
vypouštěn do ovzduší, ale při průmyslové činnosti často kontaminuje horninové prostředí a 
podzemní i povrchové vody. Předpokládá se, že expozice TCE ze vzduchu je vyšší než 
z potravin a pitné vody.  
 
Hygienické předpisy ČR povolují nejvyšší přípustnou koncentraci TCE v pracovním prostředí 
250 mg/m3 a krátkodobě 750 mg/m3, dle WHO jsou to 135 mg/m3 a 1 000 mg/m3. Hodnota 
referenční koncentrace TCE ve venkovním ovzduší pro období jednoho roku vydaná Státním 
zdravotním ústavem (podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění) 
odpovídá 2,3 µg/m3. 
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WHO zařazuje TCE  do skupiny 2A a US EPA do skupiny B2, tzn. že TCE nelze klasifikovat 
jako jednoznačný lidský karcinogen, je však karcinogenní pro zvířata (vznik tumorů plic a 
jater u různých druhů myší). TCE působí jako slabý mutagen u bakterií a kvasinek. 
 
TCE je běžně přítomný jako cizorodá látka v životním prostředí. Předpokládá se, že obvyklý 
denní příjem ze vzduchu je 11 – 33 µg a z vody 2 – 20 µg. TCE byl nalezen i v potravinách. 
Např. v másle 10 mg/kg, vepřových játrech 60 mg/kg, jablkách 5 mg/kg, v čaji 60 mg/kg a 
mléku 0,3 mg/kg. 
 
TCE uniklý do ovzduší rychle reaguje zejména za smogových podmínek. Dochází ke vzniku 
fosgenu, dichloracetaldehydu a formylchloridu. 
 
TCE, i když se jeho úkapy rychle odpařují, může pronikat i do podzemní vody, jelikož se 
silně neadsorbuje na zeminy. Adsorpce je v mnoha půdních typech nízká. Např. u prachovito-
jílovitých hlín činí 4 – 6%. Biodegradace, hydrolýza a fotooxidace TCE jsou ve vodě velmi 
pomalé ve srovnání s vypařováním. V anaerobním prostředí v podzemní vodě může TCE 
degradovat na více toxické sloučeniny včetně vinylchloridu (IARC – 1. skupina – lidský 
karcinogen). Produktem jeho degradace je také trans a cis 1,2 DCE. 
 
Při akutní expozici má při inhalaci nad 1 500 mg/m3 narkotické účinky. K bezvědomí u 
dospělých může dojít již při koncentraci 16 mg/l vzduchu (3 000 ppm), čemuž je ekvivalentní 
orální dávka 40 – 50 ml TCE. Za smrtelnou dávku lze u lidí považovat 3 – 5 ml/kg tělesné 
váhy, tedy 7 g/kg tělesné váhy. TCE je rychle absorbován plícemi a gastrointestinálním 
traktem a distribuován do všech lidských tkání. Proniká i do placenty a hromadí se v tucích. 
Jedinec je schopen metabolizovat 40 – 75 % z přijatého TCE – většinou v játrech, částečně 
v plicích a možná i v ledvinách. Postupně vzniká trichloretanol a kyselina trichloroctová.  
 
Vylučování se děje dechem a močí. TCE působí na CNS, poškozuje ledviny a játra. Deprese 
CHS může způsobit koma a smrt. Smrt nastává zástavou dýchání, méně často primárním 
selháním srdečním nebo jaterním nebo edémem plic. Po vypití dochází k podráždění žaludku 
až haemorrhagii do sliznice. Při kontaktu s kůží dochází ke změnám podobným popáleninám. 
Kapalina nebo plyn působí popálení víček a spojivek. Při nižších koncentracích dráždí oči. 
TCE je cítit od koncentrace 20 ppm.  
 
 
1,2-Dichlorethen (1,2-Dichlorethylen, 1,2-DCE)  
1,2-DCE je bezbarvá kapalina bez zápachu, která je omezeně rozpustná ve vodě (cis 3,5 g/l a 
trans 6,3 g/l při 25°C). Hustota 1,2-DCE je 1260 kg/m3 (cis) a 1280 kg/m3 (trans) při 20°C. 
 
1,2-DCE není považován za karcinogenní pro člověka  Podle U.S. EPA může dlouhodobé 
působení na člověka vyšší než 0,07 mg/l způsobit poškození nervového systému a jater. Trans 
izomer má přibližně dvakrát vyšší účinek na poškození nervového systému. 
 
Oba izomery mají relativně široké využití v chemickém, farmaceutickém a potravinářském 
průmyslu. Do životního prostředí se dostávají většinou emisemi a odpadními vodami při 
výrobě a použití DCE jako rozpouštědel a extrakčních činidel. V anaerobních podmínkách se 
můžou nacházet ve skládkách, kolektorech podzemní vody a sedimentech. 1,2-DCE je také 
možné najít jako produkt rozpadu PCE, TCE a 1,1,2,2-tetrachlorethanu pomocí reduktivní 
dehalogenace. 
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Obvykle je ve směsi izomerů 1,2-DCE přítomno více cis izomeru. 
 
Při úniku do životního prostředí dochází většinou k odpaření větší části 1,2-DCE, část se 
může vsáknout do zemin a posléze do podzemní vody. S ohledem na nízkou sorpční vlastnost 
je 1,2-DCE v zeminách velmi mobilní. Za vhodných podmínek může ve vodě probíhat 
pomalá anaerobní biodegradace. 
 
V atmosféře dochází k úbytku 1,2-DCE pomocí reakcí s fotochemicky vznikajícími radikály a 
vymýváním deštěm. Obecně je doba setrvání 1,2-DCE v atmosféře relativně dlouhá. 
 
Biodegradace, sorpce a biokumulace 1,2-DCE ve vodních organismech je jen omezená. 
 
 

4.1.2 Základní charakteristika p říjemců rizik 
Potenciální příjemci rizik byli vybráni na základě transportních cest kontaminantů a 
expozičních scénářů. Dále s ohledem na současný stav lokality a její budoucí využití ve shodě 
s územním plánem obcí, na informace o chování obyvatel žijících v zájmovém území a na 
základě přírodních podmínek lokality a možností jejich využívání – např. odběr podzemních 
vod. Zásadním faktorem je využívání kvarterního kolektoru k jímání podzemní vody za 
účelem zásobování obyvatel pitnou vodou, jedná se především o dvě jímací území Dubany na 
Hané a Hrdibořice. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že kontaminant, resp. skupina kontaminantů se vyskytuje 
v podzemní vodě, je transportní cestou k šíření kontaminace transport advekcí podzemní 
vodou. Dominantní je tedy advekce, ale uplatňují se i další vlivy jako například difuze. Směr 
a rychlost šíření může významně ovlivnit větší a dlouhodobý odběr podzemní vody v jednom 
místě. 
 
Potenciální ohroženi jsou tedy především obyvatelé, kteří využívají kontaminovanou 
podzemní vodu z lokálních zdrojů – domovních studní.  
Další potenciálními příjemci rizik mohou být zaměstnanci pracující v průmyslových a 
zemědělských areálech, dále chovaný dobytek, pokud by jako zdroj pitné vody v těchto 
areálech byla využívána kontaminovaná podzemní voda.  
Dle zjištěných informací se v zájmovém území nacházejí dvě zemědělská družstva ZD Olšany 
- Hablov a ZD Vrbátky a Cukrovar Vrbátky a.s. 
 
ZD Olšany – Hablov se zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou. Družstvo ke své činnosti 
nevyužívá podzemní vodu z místních zdrojů, ale je napojeno na vodovod od roku 2006. 
Z tohoto důvodu jsou zdravotní a veterinární rizika spojená s užíváním kontaminované 
podzemní vody bezpředmětná. 
 
ZD Vrbátky se rovněž zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou. Ke svému provozu využívá 
vlastní zdroj vody – studnu. ZD má dvě střediska a to v obci Vrbátky a v obci Dubany na 
Hané. Zdroj vody pro obě střediska se nachází na farmě v obci Dubany na Hané. Kvalita vody 
je pravidelně monitorována. Voda je v ZD využívaná k pitným a užitkovým účelům – 
zajištění hygienických potřeb pro zaměstnance a využívání při výrobě (pro dobytek).  
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Dalším významným průmyslovým podnikem v zájmové lokalitě je Cukrovar Vrbátky a.s.. 
Cukrovar využívá zdroj pitné a užitkové vody z vlastní studny. Kvalita používané vody je 
rovněž pravidelně kontrolována.  
 
O dalších významnějších podnicích v zájmové oblasti nejsou informace. Nicméně vzhledem 
k tomu, že v případě využívání podzemní vody jako zdroje pro zásobování výroby, krmení či 
využívání pro pitné účely firmami, musí být provozovatelem zdroje prováděn pravidelný 
monitoring kvality dodávané vody (viz. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) 
nepředpokládáme ohrožení zdraví obyvatel či další rizika z využívání podzemní vody z těchto 
zdrojů. 
 
Z výše uvedených hledisek, lze rozdělit potenciální příjemce rizik do dvou základních skupin 
a to na: 
 

1. Dospělí obyvatelé žijící v zájmovém území, využívající podzemní vodu s obsahem 
znečišťujících látek 

2. Děti žijící v zájmovém území, využívající podzemní vodu s obsahem znečišťujících 
látek 

 
 
Další ohroženou složkou je CHOPAV – Kvartér řeky Moravy, resp. jímací území 
nacházející se v zájmovém území a ve směru proudění podzemních vod. Jedná se o jímací 
území Dubany na Hané a Hrdibořice, které jsou napojeny na přivaděč pitné vody pro 
Prostějov a okolní obce. 
 
 

4.1.3 Shrnutí transportních cest a p řehled reálných scéná řů expozice 
(aktualizovaný koncep ční model) 

Expoziční scénář lze definovat jako sled procesů, kterými se kontaminant dostane ze zdroje 
přes složky životního prostředí k příjemci rizik.  
 
Na základě vyhodnocení podmínek na lokalitě, transportních cest a koncepčního modelu byly 
vytipovány reálné expoziční scénáře, které zahrnují využívání podzemních vod místními 
obyvateli (dospělé osoby a děti). V postižených obcích a jejích částech byl již v roce 1994 
instalován vodovod z důvodu zajištění kvalitní pitné a užitkové vody pro obyvatele. 
Analýzy podzemních vod potvrdily překročení limitů daných vyhláškou č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody. Překročením limitů pro pitnou vodu vylučuje její využívání místními obyvateli 
pro pitné účely a představuje i ohrožení zdrojů pitné vody pro hromadné zásobování obyvatel. 
 
Obyvatelé obcí Olšany u Prostějova, Hablov a Dubany na Hané mají možnost napojení na 
místní vodovod. Výjimku tvoří několik novostaveb v obci Olšany u Prostějova, které 
v současnosti nemají přiveden vodovod k nemovitostem. Ale dle informací z místního 
obecního úřadu bude vodovod k těmto stavbám v nejbližší době vybudován. Obyvatelé těchto 
staveb zatím využívají, dle informací obecního úřadu, k pitným účelům vodu balenou. 
 
Dosavadní opatření pro snížení rizik: 
Obyvatelé byli v celém území postiženém kontaminací podzemních vod informování o situaci 
s kvalitou podzemních vod a rizicích, která by hrozila, pokud by tuto vodu využívali k pitným 
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účelům. Současně byla vybudována vodovodní síť s pitnou vodou, k níž má každý možnost 
napojení. Z tohoto důvodu nelze expoziční scénář uvažující využívání podzemní vody 
k pitným účelům místními obyvateli (dospělými osobami a dětmi) uvažovat. 
 
Bylo zváženo i riziko bioakumulace organických kontaminantů v ovoci a zelenině při 
používání kontaminované vody při zálivce a následná expozice těmto látkám při konzumaci 
těchto potravin a jejich vstřebávání přes trávicí trakt do organismu. Toto riziko ale vzhledem 
k relativně nízkým koncentracím ClU v podzemní vodě, nízkým hodnotám koeficientů 
bioakumulace v rostlinách u tohoto druhu kontaminujících látek, nebylo dále hodnoceno.  
 

Tabulka 6 - Přehled expozičních scénářů (aktualizovaný koncepční model) 

Médium 
Transportní 

cesta Způsob expozice 
Reálnost 
scénáře Zdůvodnění 

Podzemní 
voda 

Transport 
podzemní 
vodou do 
jímacích 
objektů 

Ingesce podzemní vody 
dospělými osobami a dětmi.  

Ne 

Místní obyvatelé byli informováni o 
kvalitě podzemní vody a bylo jim 

umožněno napojení na místní 
vodovod. 

Náhodná ingesce vody a 
dermální kontakt s podzemní 
vodou při sprchování a mytí. 
Dospělé osoby a děti - místní 

obyvatelstvo. 

Ano 

Dle zjištěných informací, nelze 
vyloučit využívání podzemní vody z 
místních zdrojů v domácnostech jako 

užitkové vody  

Dermální kontakt s podzemní 
vodou a inhalace výparů při 

zalévání zahrad. Dospělé 
osoby a děti - místní 

obyvatelstvo. 

Ne* 
Podzemní voda může být v 

domácnostech využívána pro užitkové 
účely jako je zalévání zahrad.  

Náhodná ingesce vody při 
sprchování, dermální kontakt 
a inhalace výparů těkavých 

látek. Zaměstnanci 
průmyslových a 

zemědělských podniků - 
dospělé osoby. 

Ne 

Zdroje vody pro potřeby provozu 
podniků, zemědělských družstev apod. 

jsou pod pravidelnou kontrolou. V 
případě překročení povolených 

legislativních limitních hodnot, musí 
být provedena nápravná nebo jiná 

opatření. Negativní ovlivnění zdraví 
zaměstnanců, kvality živočišné či 
rostlinné výroby lze tedy vyloučit. 

Konzumace podzemní vody 
hospodářským zvířectvem, 

využívání podzemní vody pro 
zálivku.  

Ne 

Transport 
podzemní 
vodou do 

drénujících 
povrchových 

toků 

Negativní ovlivnění jakosti 
povrchové vody a 

ekosystému vodoteče. 
Ano** 

V rámci průzkumných prací byla 
zjištěna přítomnost kontaminantu 

v drenážní rýze, která vtéká do řeky 
Blaty.  

Transport 
podzemní 
vodou do 

jímacího území 
a vodních 

zdrojů  

Znehodnocení jakosti 
podzemní vody. 

Ano 

Podzemní voda v jímacím 
území/vodním zdroji může být 
zasažena kontaminací proudící 
podzemní vody. Kontaminace 

v podzemní vodě se pomalu přibližuje 
ve směru proudění podzemní vody 

k jímacímu území Dubany na Hané a 
Hrdibořice. Jímací území u Olšan není 
vzhledem ke kvalitě podzemní vody 

využíváno.  
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Poznámky: 
* expoziční scénář představující využívání podzemní vody k zálivce a konzumace vypěstované zeleniny, nebyl 
v této AAR již dále hodnocen. Na základě zkušeností z obdobných lokalit, lze předpokládat vzhledem v relativně 
nízké koncentraci polutantů, k jejich vlastnostem (nízká bioakumulace, těkavost) a krátké době expozice na 
relativně malé ploše těla, že případné riziko vyplývající z toho scénáře je zanedbatelné, oproti dále hodnoceným 
expozicím.  
** tato kontaminace však nebyla dále zkoumána – nebyla předmětem průzkumných prací 
 
 

4.2 Hodnocení zdravotních rizik 
Při hodnocení zdravotních rizik je nutno rozlišovat mezi posuzováním látek s karcinogenními 
(stochastickými) účinky a nekarcinogenními (systematickými) účinky. Mechanismy působení 
těchto dvou typů škodlivin jsou odlišné. V případě látek s karcinogenním účinkem i malý 
počet změn na molekulární úrovni může vyvolat změny v jediné buňce, které mohou vést 
k nekontrolovatelnému buněčnému bujení, případně až ke vzniku maligního onemocnění. 
Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím 
momentem může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Protože teoreticky neexistuje 
bezpečná hladina expozice takovéto látce, tento mechanismus účinku je označován za 
bezprahový. V případě systémové toxicity musí toxické působení škodliviny nejprve překonat 
určitou (prahovou) kapacitu fyziologických detoxikačních, kompenzačních a obranných 
mechanismů organismu. Lze tedy identifikovat míru expozice, která je pro organismus 
člověka ještě bezpečná a za normálních okolností nevyvolá nepříznivý efekt. Pro hodnocení 
chronického vlivu kontaminantů ze životního prostředí na lidský organismus je 
charakteristická skutečnost, že se jedná zpravidla o působení velmi nízkých koncentrací, 
jejichž toxický účinek je nutno extrapolovat z oblasti vysokých koncentrací. 
 
Pro posouzení systémové toxicity látek s nekarcinogenním účinkem US EPA zavedla tzv. 
referenční dávky RfD [mg.kg-1.den-1], zatímco Světová zdravotnická organizace WHO 
používá systém přijatelných denních dávek (ADI). Hodnota RfD představuje úroveň 
každodenní expoziční dávky kontaminantu, které může být populace (včetně senzitivních 
skupin) během celé délky života vystavena, aniž by došlo k projevu jakýchkoli nepříznivých 
účinků. Dávky pohybující se pod úrovní RfD není třeba z hlediska systémové toxicity 
s nejvyšší pravděpodobností považovat za rizikové. Hodnoty RfD jsou zpravidla získávány 
z toxikologických testů na zvířatech, a to z tzv. hodnot NOAEL (nejvyšších hladin expozice, 
při nichž nebyl pozorován žádný nepříznivý účinek), které jsou dále redukovány o jeden či 
více řádů faktory nejistoty, vyjadřující nejistoty plynoucí z mezidruhové extrapolace a 
extrapolace z oblasti vysokých do oblasti nízkých dávek. 
 
Pro posouzení relativní toxicity látek s karcinogenním účinkem je nejčastěji používána tzv. 
směrnice karcinogenního rizika (CSF), představující horní mez odhadu pravděpodobnosti 
vzniku nádorových onemocnění nad obvyklý průměr vztažený na jednotku expoziční dávky 
přijímané po celý život jedince, jež je vyjadřována v jednotkách [mg.kg-1.den-1]. CSF je 
vztahován k jednotkovému příjmu daného kontaminantu, jedná se tedy o riziko 
karcinogenního působení dané látky při velikosti příjmu 1 mg.kg-1.den-1. CSF je tedy udáván 
v jednotkách [mg.kg-1.den-1]-1. 
 
V současné době je více organizací, které hodnoty RfD a CSF stanovují a pravidelně je 
zveřejňují a aktualizují. Pro výpočet rizik v této práci budou použity hodnoty RfD a CSF z 
databáze US EPA (leden 2008) a databáze RAIS (leden 2008). Databáze RAIS shrnuje 
poznatky z databází US EPA (United States Environmental Protection Agency), IRIS 
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(Integrated Risk Information System), PPRTVs (EPA Provisional Peer Reviewed Toxicity 
Values) a dalších databází. 
 
Pokud je koncentrace kontaminantu ve sledovaném médiu po dobu expozice konstantní, je 
množství látky vstupující do organismu možno vyjádřit jako průměrný denní příjem [mg.kg-
1.den-1], který je možno vypočíst pomocí následujícího vztahu: 
 
 
CDI = C . Cr . B . EF . ED / BW . AT 
 
CDI průměrný denní příjem (Chronic Daily Intake) [mg.kg-1.den-1] 
C maximální koncentrace kontaminantu ve sledovaném médiu [mg.kg-1, mg.m-3] 
CR míra kontaktu s kontaminovaným médiem [kg.den-1, L.den-1, m3.den-1] 
 (např. ingesce zeminy, konzumace potravin nebo inhalace vzduchu za den) 
B biologická dostupnost látky ze sledovaného média [0 – 100 %] 
EF   frekvence expozice [den.rok-1] 
ED doba trvání expozice [rok] 
BW průměrná tělesná hmotnost exponovaného jedince [kg] 
AT doba, vzhledem ke které je expoziční dávka průměrována [den] 
 
Pro látky s nekarcinogenním účinkem odpovídá parametr AT době trvání expozice, zatímco u 
látek s karcinogenním účinkem dochází ke kumulaci expozičních dávek během celé délky 
života jedince. Průměrný denní příjem je tak vztažen na předpokládanou délku lidského života 
LT (zpravidla 70 let) a expozice je v tomto případě vyjadřována jako celoživotní průměrný 
denní příjem LCDI s tím, že ve vztahu je parametr AT nahrazen LT. 
 
Účelem charakterizace rizika je shrnout všechny údaje a informace získané v předchozích 
krocích a kvantitativně vyjádřit míru reálného konkrétního zdravotního rizika z chronické 
expozice kontaminantu za dané situace, která může sloužit jako podklad pro rozhodování o 
opatřeních, tedy pro řízení rizika. Doporučovaným ukazatelem nebezpečnosti látek 
s nekarcinogenním účinkem je index nebezpečnosti (HI), vyjádřený jako poměr průměrného 
denního příjmu a příslušné referenční dávky (RfD). Jako měřítko rizika karcinogenního 
účinku u exponované populace bývá používán celoživotní vzestup pravděpodobnosti vzniku 
nádorových onemocnění ILCR („Incremental Lifetime Cancer Risk“), tedy teoretický počet 
statisticky předpokládaných případů nádorového onemocnění na počet exponovaných osob. 
ILCR je možno získat jako násobek celoživotní průměrné denní dávky LCDI a směrnice 
karcinogenního rizika CSF podle vztahu platícího pro relativně nízká rizika do hodnoty 1×10-

2 (MŽP 2005):  
 
ELCR = LCDI . CSF 
 
ELCR  Excess Lifetime Cancer Risk (zvýšené celoživotní riziko vzniku rakoviny - 
bezrozměrné) 
LCDI   Lifetime Chronic Daily Intake (celoživotní průměrný denní příjem [mg.kg-1.den-1] 
CSF       Cancer Slope Factor (faktor směrnice karcinogenity) [mg.kg-2.den-1]-1 

 
V případě příjmu kontaminantu větším počtem expozičních cest je celkové riziko vzniku 
nádorových onemocnění možno získat součtem rizik plynoucích ze všech uvažovaných 
způsobů expozice. 
Za přijatelnou míru rizika jsou považovány tyto hodnoty ILCR (MŽP 2005): 
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� 1×10-6 (pravděpodobnost vzniku rakoviny u 1 člověka z milionu) při hodnocení 

regionálních vlivů – obvykle nad 100 ohrožených osob 
� 1×10-5 (pravděpodobnost vzniku rakoviny u 1 člověka ze 100.000) při hodnocení 

lokálních vlivů – řádově mezi 10 a 100 ohroženými osobami 
� 1×10-4 (pravděpodobnost vzniku rakoviny u 1 člověka z 10.000) při hodnocení 

jednotlivců do 10 osob 
 

Při posuzování nebezpečnosti působení látek s nekarcinogenním účinkem platí, že pokud je 
průměrný denní příjem (CDI) nižší než referenční dávka (HI < 1), pak je předpokládaná 
expozice natolik nízká, že s sebou s nejvyšší pravděpodobností nenese žádná zdravotní rizika. 
Pokud je HI > 1, je nutné získat podrobnější údaje o sledované látce a způsobu expozice, 
případně zahájit vhodná nápravná opatření.   
 
 

4.2.1 Hodnocení expozice 
 
S ohledem na zjištěné skutečnosti, které jsou zohledněny v aktualizovaném koncepčním 
modelu, jsou dále hodnoceny pouze tyto expoziční scénáře pro dospělé osoby a děti: 

 
1. Náhodná ingesce vody při sprchování a koupání 
2. Dermální kontakt při sprchování a koupání 
3. Inhalace výparů při sprchování a koupání 

 
Pro vybrané látky ClU – PCE, TCE, DCE a vinylchlorid jsou v následující tabulce uvedeny 
hodnoty RfD a SF, které byly dále využity při výpočtu jednotlivých expozičních scénářů. 
 

Tabulka 7. Hodnoty RfD a SF pro prioritní škodliviny 

Látka 
RfD orální 
[mg.kg-1.den-1] 

Karcinogenita 
dle U.S.EPA* 

SF orální 
[mg.kg-1.den-1]-1 

Skin perm. c. 
[cm.hr -1] GI 

PCE 6,00E-03 B2 2,10E-03 3,34E-02 1,00E+00 

TCE 5,00E-04 B2 4,60E-02 1,16E-02 1,00E+00 

1,2-cis-DCE 2,00E-03 C - 1,10E-02 1,00E+00 

vinylchlorid 3,00E-03 A 7,20E-01 8,38E-03 1,00E+00 
zdroj: databáze, www.piskac.cz/ETD, http://rais.ornl.gov/  
** NA – údaj není k dispozici 
Legenda: 
A – karcinogen pro člověka (s dostatečným průkazem v epidemiologických studiích) 
B – pravděpodobný karcinogen pro člověka  
C – možný karcinogen pro člověka (s omezenou průkazností na zvířatech), 
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Tabulka 8. Expoziční koncentrace prioritních kontaminantů a jejich srovnání s limity  

Parametr 

Maximální 
zjištěná 

koncentrace 
[µg.l-1] 

Průměrná 
zjištěná 

koncentrace* 
[µg.l-1] 

NMH** 
[µg.l-1] 

RLS*** 
[µg.l-1] 

tetrachloroethen (PCE) 152,00 17,94 10 0,11 
trichloroethen (TCE) 285,00 24,63 10 2 
cis-1,2-dichloroethen (DCE)                       129,00 24,84 - 73 
Vinylchlorid 150,00 20,02 30 0,016 

* - Průměrná koncentrace vypočtená ze souboru vzorků, v kterých byl kontaminant zastižen nad bodem detekce 
analytických přístrojů. 
** - Nejvyšší mezní hodnoty (NMH, vyhláška č.252/2004 Sb.)  
*** - Metodický pokyn MŽP 2012 – Indikátory znečištění 
Pozn.: Průměrné koncentrace použité ve výpočtech odhadů zdravotních rizik jsou vypočteny jako aritmetický 
průměr ze všech analyzovaných vzorků podzemní vody, které byly odebrány v 1. etapě průzkumných prací. Avšak 
vzhledem k cíli průzkumných prací, kterým bylo vymezení kontaminace v zájmovém území, nachází se většina 
odběrů vzorků podzemní vody na okraji, nebo předpokládané okraji kontaminačního mraku, kde je množství 
kontaminantů nejnižší. Vzhledem k tomuto lze předpokládat, že průměrný obsah kontaminantů v kontaminačním 
mraku bude významně vyšší, než zde vypočtená průměrná hodnota  
 
 

4.2.2 Odhad zdravotních rizik 
Při odhadu zdravotních rizik byl uvažován reálný model, který zahrnuje využívání podzemní 
vody z míst se zjištěnou kontaminací podzemní vody, místními obyvateli – residenty (dospělé 
osoby a děti). V rámci tohoto modelu dochází k expozici obyvatel následujícím způsobem: 
 

1. náhodná ingesce vody při sprchování a koupání 
2. dermální kontakt při sprchování a koupání 
3. inhalace výparů při sprchování a koupání 

 
Přijatelná hodnota ELCR v uvažovaném scénáři zahrnující expozici rezidentů je brána jako 
1.10-6 pro více jak 100 ohrožených osob. Celkový počet obyvatel žijících v postiženém území 
činní cca 3 tis.  
 
 

4.2.2.1 Využívání podzemní vody residenty  
Tento expoziční scénář zahrnuje širokou skupinu obyvatel – rezidentů (osob v aktivním věku i 
citlivé skupiny obyvatel jako děti, těhotné ženy, starší osoby, apod.), kteří obývají obce 
Olšany u Prostějova včetně místní části Hablov a Dubany na Hané, kde byl zjištěn 
provedenými průzkumnými pracemi výskyt chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě. 
U residentů se předpokládá expozice látkám PCE, TCE, DCE a VC, které se vyskytují 
v podzemních vodách v zájmovém území. 
 
V odhadu zdravotních rizik je uvažováno s expozicí dospělých osob s průměrnou délkou 
života 70 let, s tělesnou hmotností 70 kg s délkou pobytu na jednom místě po dobu 30 let 
(průměrná doba pobytu v jednom bydlišti) s frekvencí po 350 dní v roce. Jako děti jsou 
uvažovány osoby ve věku do 6 let, s tělesnou hmotností 20 kg, doba expozice je 
předpokládána po dobu 5 let, s frekvencí po dobu 350 dní za rok.  
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Celkový počet obyvatel žijících v postiženém území činní cca 3 tis.  

Tabulka 9. Toxikologické parametry sledovaných prioritních kontaminant ů  

Účinky Nekarcinogenní Karcinogenní 

Expozice 

RfD inhalační RfDorální RfDdermální RfC inhalační SFinhalační SForální SFdermální 

[mg.kg-1.den-1] [mg.kg-1.den-1]-1 
PCE 1,14E-02 6,00E-03 6,00E-03 4,00E-02 2,10E-02 2,10E-03 2,10E-03 
TCE 5,71E-04 5,00E-04 5,00E-04 2,00E-03 1,40E-02 4,60E-02 4,60E-02 
1,2-cis-DCE - 2,00E-03 2,00E-03 - - - - 
vinylchlorid 2,86E-02 3,00E-03 3,00E-03 1,00E-01 1,50E-02 7,20E-01 7,20E-01 
* zdroj: RAIS - http://rais.gov  
Pozn.: 
RfDinhalační byly vypočteny na základě vztahu: RfDinhalační = RfCinhalační * 20 (m3.den-1) / 70 kg 
RfDdermální byly odvozeny na základě vztahu: RfDdermální = RfDorální * GIABS 
SFdermální byly odvozeny na základě vztahu: SFdermální = SForální / GIABS 
 
Náhodná ingesce podzemní vody při sprchování 
Expoziční dávku náhodnou ingescí podzemní vody při sprchování je možno kvantifikovat 
pomocí následujícího vztahu: 
 
CDI = (CW x CR x ET x EF x ED)/(BW x AT) 
 
CDI Chronický denní příjem [mg.kg-1.den-1] 
CW koncentrace kontaminantu ve vodě [mg.l-1] 
CR množství požité vody [l.hod-1] 
ET doba expozice [den.rok-1] 
EF frekvence expozice [den.rok-1] 
ED trvání expozice [rok] 
BW průměrná hmotnost jedince [kg] 
AT* doba průměrování [den] 
 

Tabulka 10. Hodnoty expozičních parametrů použité ve výpočtech 

Dospělé osoby Děti 

PCE TCE DCE VC PCE TCE DCE VC 
CW - 
max 

152 285 129 150 152 285 129 150 

CW - 
prúm 

17,94 24,63 24,84 20,02 17,94 24,63 24,84 20,02 

CR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

ET 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 

EF 350 350 350 350 350 350 350 350 

ED 30 30 30 30 5 5 5 5 

AT 10950 10950 10950 10950 1095 1095 1095 1095 

AT kar. 25550 25550 25550 25550 25550 25550 25550 25550 

BW 70 70 70 70 20 20 20 20 
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Tabulka 11. Hodnoty HQ a ELCR pro expoziční scénář ingesce při koupání – výpočet pro maximální 
koncentrace polutantů 

Kontaminant  
ADD [mg-1.kg-

1.den-1] 
RfDo [mg-

1.kg-1.den-1] HQ 
LADD [mg -

1.kg-1.den-1] 
SFo [mg-

1.kg-1.den-1]-1 ELCR 
Dospělé osoby 

PCE 5,21E-05 6,00E-03 8,68E-03 2,23E-05 2,10E-03 4,68E-08 
TCE 8,68E-07 5,00E-04 1,74E-03 4,18E-05 4,60E-02 1,92E-06 
DCE 4,42E-05 2,00E-03 2,21E-02 1,89E-05 - - 
VC 5,14E-05 3,00E-03 1,71E-02 2,20E-05 7,20E-01 1,59E-05 

Děti 
PCE 2,73E-04 6,00E-03 4,55E-02 1,95E-05 2,10E-03 4,10E-08 
TCE 5,12E-04 5,00E-04 1,02E+00 3,66E-05 4,60E-02 1,68E-06 
DCE 2,32E-04 2,00E-03 1,16E-01 1,66E-05 - - 
VC 2,70E-04 3,00E-03 8,99E-02 1,93E-05 7,20E-01 1,39E-05 

 

Tabulka 12. Hodnoty HQ a ELCR pro expoziční scénář ingesce při koupání – výpočet pro průměrné 
koncentrace polutantů 

Kontaminant  
ADD [mg-1.kg-

1.den-1] 
RfDo [mg-

1.kg-1.den-1] HQ 
LADD [mg -

1.kg-1.den-1] 
SFo [mg-

1.kg-1.den-1]-1 ELCR 
Dospělé osoby 

PCE 6,14E-06 6,00E-03 1,02E-03 2,63E-06 2,10E-03 5,53E-09 
TCE 5,29E-07 5,00E-04 1,06E-03 3,61E-06 4,60E-02 1,66E-07 
DCE 8,51E-06 2,00E-03 4,25E-03 3,65E-06 - - 
VC 6,86E-06 3,00E-03 2,29E-03 2,94E-06 7,20E-01 2,12E-06 

Děti 
PCE 3,23E-05 6,00E-03 5,38E-03 2,30E-06 2,10E-03 4,84E-09 
TCE 4,43E-05 5,00E-04 8,86E-02 3,16E-06 4,60E-02 1,46E-07 
DCE 4,47E-05 2,00E-03 2,23E-02 3,19E-06 - - 
VC 3,60E-05 3,00E-03 1,20E-02 2,57E-06 7,20E-01 1,85E-06 

 
 
Dermální kontakt s kontaminovanou podzemní vodou při sprchování/koupání 
Expoziční dávku dermálním kontaktem s podzemní vodou při sprchování je možno 
kvantifikovat pomocí následujícího vztahu: 
 
ADD/LADD = (CW x SA x Kp x ET x EF x ED x CF)/(BW x AT) 
 

CW koncentrace kontaminantu ve vodě [mg.l-1] 

SA exponovaný povrch kůže [cm2] 

Kp koeficient permeability průniku kůží [cm.hod-1] 

ET doba expozice [den.rok-1] 

EF frekvence expozice [den.rok-1] 

ED trvání expozice [rok] 

CF konverzní faktor [0,001 l.cm-3] 

BW průměrná hmotnost jedince [kg] 

AT* doba průměrování [den] 
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Tabulka 13. Hodnoty expozičních parametrů použité ve výpočtech 

Dospělé osoby Děti 

PCE TCE DCE VC PCE TCE DCE VC 

CW - max 152 285 129 150 152 285 129 150 

CW - prúm 17,94 24,63 24,84 20,02 17,94 24,63 24,84 20,02 

SA 18150 18150 18150 18150 6560 6560 6560 6560 

Kp 3,34E-02 1,16E-02 1,10E-02 8,38E-03 3,34E-02 1,16E-02 1,10E-02 8,38E-03 

ET 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 

EF 350 350 350 350 350 350 350 350 

ED 30 30 30 30 5 5 5 5 

CF 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

AT 10950 10950 10950 10950 1095 1095 1095 1095 

AT kar. 25550 25550 25550 25550 25550 25550 25550 25550 

BW 70 70 70 70 20 20 20 20 
 
 

Tabulka 14. Hodnoty HQ a ELCR pro expoziční scénář dermální kontakt při koupání – výpočet pro 
maximální koncentrace polutantů 

Kontaminant  
ADD [mg-1.kg-

1.den-1] 
RfDo [mg-

1.kg-1.den-1] HQ 
LADD [mg -

1.kg-1.den-1] 
SFo [mg-

1.kg-1.den-1]-1 ELCR 
Dospělé osoby 

PCE 6,31E-04 6,00E-03 1,05E-01 2,70E-04 2,10E-03 5,68E-07 
TCE 2,41E-05 5,00E-04 4,81E-02 1,76E-04 4,60E-02 8,10E-06 
DCE 1,76E-04 2,00E-03 8,82E-02 7,56E-05 - - 
VC 1,56E-04 3,00E-03 5,21E-02 6,70E-05 7,20E-01 4,82E-05 

Děti 
PCE 1,20E-03 6,00E-03 2,00E-01 8,55E-05 2,10E-03 1,80E-07 
TCE 7,80E-04 5,00E-04 1,56E+00 5,57E-05 4,60E-02 2,56E-06 
DCE 3,35E-04 2,00E-03 1,67E-01 2,39E-05 - - 
VC 2,97E-04 3,00E-03 9,88E-02 2,12E-05 7,20E-01 1,52E-05 

 
 

Tabulka 15. Hodnoty HQ a ELCR pro expoziční scénář dermální kontakt při koupání – výpočet pro 
průměrné koncentrace polutantů 

Kontaminant  
ADD [mg-1.kg-

1.den-1] 
RfDo [mg-

1.kg-1.den-1] HQ 
LADD [mg -

1.kg-1.den-1] 
SFo [mg-

1.kg-1.den-1]-1 ELCR 
Dospělé osoby 

PCE 7,45E-05 6,00E-03 1,24E-02 3,19E-05 2,10E-03 6,70E-08 
TCE 2,37E-05 5,00E-04 4,75E-02 1,52E-05 4,60E-02 7,00E-07 
DCE 3,40E-05 2,00E-03 1,70E-02 1,46E-05 - - 
VC 2,09E-05 3,00E-03 6,95E-03 8,94E-06 7,20E-01 6,44E-06 

Děti 
PCE 1,41E-04 6,00E-03 2,36E-02 1,01E-05 2,10E-03 2,12E-08 
TCE 6,74E-05 5,00E-04 1,35E-01 4,81E-06 4,60E-02 2,21E-07 
DCE 6,45E-05 2,00E-03 3,22E-02 4,60E-06 - - 
VC 3,96E-05 3,00E-03 1,32E-02 2,83E-06 7,20E-01 2,04E-06 
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Inhalace kontaminantu při sprchování 
Expoziční dávku inhalací kontaminantů z podzemní vody při sprchování je možno 
kvantifikovat pomocí následujícího vztahu: 
 
CDI = (CA x IR x ET x EF x ED)/(BW x AT) 
 

CA koncentrace kontaminantu ve vzduchu (mg.m-3) 

IR inhalované množství při sprchování (m3.hod-1) 

ET doba expozice (hod.den-1) 

EF frekvence expozice (den.rok-1) 

ED trvání expozice (rok) 

AT doba průměrování (den) 

AT kar. doba průměrování (den) 

BW váha těla (kg) 

 
Kde CA=(CW x f x F x t) / V / 2 
 

CW koncentrace kontaminantu ve vodě (mg.l-1) 

f frakce uvolnitelného kontaminantu (0,75) 

F průtok vody (l.hod-1) – 600 l.hod-1 

t doba expozice (hod) – 0,2 hod 

V objem koupelny (m3) – 9 m3 

 

Tabulka 16. Hodnoty expozičních parametrů použité ve výpočtech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dospělé osoby Děti 

PCE TCE DCE VC PCE TCE DCE VC 

CA max 760 1425 645 750 760 1425 645 750 

CA prům 89,7 123,15 124,2 100,1 89,7 123,15 124,2 100,1 

IR 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

ET 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 

EF 350 350 350 350 350 350 350 350 

ED 30 30 30 30 5 5 5 5 

AT 10950 10950 10950 10950 1095 1095 1095 1095 

AT kar. 25550 25550 25550 25550 25550 25550 25550 25550 

BW 70 70 70 70 20 20 20 20 



______________________________________________________________________________ 
Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných sanačních technologií – 
Aktualizovaná riziková analýza 

55

Tabulka 17. Odvození hodnoty HQ a ELCR pro expoziční scénář inhalace při koupání – výpočet pro 
maximální koncentrace polutantů 

Kontaminant  
ADD [mg-1.kg-

1.den-1] 
RfDo [mg-

1.kg-1.den-1] HQ 
LADD [mg -

1.kg-1.den-1] 
SFo [mg-

1.kg-1.den-1]-1 ELCR 
Dospělé osoby 

PCE 3,12E-06 1,14E-02 2,73E-04 1,34E-06 2,10E-02 2,81E-08 
TCE 4,99E-07 5,71E-04 8,73E-04 2,51E-06 1,40E-02 3,51E-08 
DCE 2,65E-06 - - 1,14E-06 - - 
VC 3,08E-06 2,86E-02 1,08E-04 1,32E-06 1,50E-02 1,98E-08 

Děti 
PCE 1,64E-05 1,14E-02 1,43E-03 1,17E-06 2,10E-03 2,46E-09 
TCE 3,07E-05 5,71E-04 5,38E-02 2,20E-06 4,60E-02 1,01E-07 
DCE 1,39E-05 - - 9,94E-07 - - 
VC 1,62E-05 2,86E-02 5,66E-04 1,16E-06 7,20E-01 8,32E-07 

 
 

Tabulka 18 - Odvození hodnoty HQ a ELCR pro expoziční scénář inhalace při koupání – výpočet pro 
průměrné koncentrace polutantů 

Kontaminant  
ADD [mg-1.kg-

1.den-1] 
RfDo [mg-1.kg-

1.den-1] HQ 
LADD [mg -

1.kg-1.den-1] 
SFo [mg-

1.kg-1.den-1]-1 ELCR 
Dospělé osoby 

PCE 3,69E-07 1,14E-02 3,23E-05 1,58E-07 2,10E-02 3,32E-09 
TCE 4,97E-07 5,71E-04 8,70E-04 2,17E-07 1,40E-02 3,04E-09 
DCE 5,10E-07 - - 2,19E-07 - - 
VC 4,11E-07 2,86E-02 1,44E-05 1,76E-07 1,50E-02 2,64E-09 

Děti 
PCE 1,94E-06 1,14E-02 1,69E-04 1,38E-07 2,10E-03 2,90E-10 
TCE 2,66E-06 5,71E-04 4,65E-03 1,90E-07 4,60E-02 8,73E-09 
DCE 2,68E-06 - - 1,91E-07 - - 
VC 2,16E-06 2,86E-02 7,56E-05 1,54E-07 7,20E-01 1,11E-07 
 
 
Ohrožení zdrojů pitné vody – jímacích území 
V Jihomoravském kraji jsou významné zdroje podzemních vod, dolní tok Moravy a její niva 
jsou v chráněném režimu CHOPAV – Kvartér řeky Moravy. 
 
Zájmové území i jeho širší okolí spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod „Kvartér 
řeky Moravy“. Tato oblast byla stanovena nařízením vlády č. 85/1981 Sb. Pro tyto oblasti 
platí zvláštní režim ochrany vod, který je specifikován v zákoně o vodách (zákon č. 254/2001 
Sb.). V zákoně o vodách je rovněž v paragrafu 28 uvedeno, že chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou 
akumulaci vod. V zákoně jsou dále uvedeny činnosti, které jsou v oblastech CHOPAV 
zakázány. 
 
V zájmové oblasti a dále ve směru proudění podzemních vod se nacházejí zdroje podzemních 
vod – jímací území, která slouží k jímání podzemní vody pro zásobování obyvatel pitnou 
vodou. Jedná se především o jímací území Dubany na Hané a Hrdibořice.  
 
Rozsah kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky je výrazně rozsáhlejší, než 
bylo možné na základě rešeršních údajů předpokládat. Migrace kontaminantů probíhá jak 
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směrem generelního odtoku podzemních vod k jihovýchodu, ale je ovlivňována i morfologií 
dna a jímáním podzemní vody. 
  
Současný tvar kontaminačního mraku je zhruba eliptický s tím, že čelo kontaminačního 
mraku je výrazněji protažené východním a jihovýchodním směrem. 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, zasahuje 
téměř pod celou meliorační strouhu, která začíná východně od Hablova a je vyústěna do řeky 
Blaty. V místě ústí této strouhy se nachází jihovýchodní okraj kontaminačního mraku. 
 
Byl zpracován hydraulický transportní model šíření znečištění, který se zabýval budoucím 
stavem kontaminace a ovlivnění jímacích území. Z výsledků vyplynulo, že k ovlivnění kvality 
podzemní vody v jímacím území Dubany na Hané, dojde v případě, že se zvýší množství 
čerpané vody oproti současnému stavu (4,8 l.s-1) na dvojnásobek, resp. trojnásobek. Při 
současném objemu čerpané podzemní vody přiteče do jímaných objektů podzemní voda o 
reziduální kontaminaci ve výši prvních jednotek µg.l-1.  V případě zvýšení množství čerpané 
vody by došlo k ovlivnění kvality podzemní vody v jímacích vrtech již v řádu jednotek let. 
Ovlivnění kvality jímané vody v jímacím území Dubany na Hané je tedy závislé na množství 
odebírané podzemní vody. 
 
Další jímací území, dále po směru proudění podzemní vody – jímací území Hrdibořice, bude 
také zasaženo kontaminačním mrakem a to při zachování současného objemu čerpané 
podzemní vody v tomto jímacím území. Vzhledem k neustálému šíření kontaminačního 
mraku ve směru proudění podzemní vody, přiteče kontaminovaná podzemní voda k jímacímu 
území v Hrdibořicích za cca 50 – 70 let. Předpokládána koncentrace ClU v kontaminačním 
mraku se bude pohybovat ve výši cca 50 µg.l-1.  
 
V případě nerealizace nápravných opatření, dojde k ohrožení kvality resp. využitelnosti 
minimálně jednoho z významných zdrojů vody pro město Prostějov a okolí. Ze zdroje 
Dubany na Hané jsou například zásobování obyvatelé Olšan u Prostějova, kde toto 
zásobování představuje pro obyvatele náhradní zdroj pitné vody za kontaminovanou 
podzemní vodu.  
 
Dalším šířením může dojít i k ohrožení dalších jímacích objektů např. v zemědělském 
družstvu Vrbátky a v Cukrovaru Vrbátky, a.s., kteří využívají v současnosti jako zdroj pitné a 
provozní vody podzemní vody přes vlastní jímací objekty. 
 
 

4.3 Hodnocení ekologických rizik 
Ekologická rizika nebyla detailněji studována, bylo prokázané přímo i nepřímo, že dochází 
k infiltraci kontaminované podzemní vody do povrchových toků a nelze tedy zcela vyloučit 
negativní ovlivnění vodních a na vodu vázaných organismů. 
 
Kontaminovaná podzemní voda infiltruje do meliorační strouhy a dále je odváděna do řeky 
Blaty. 
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Nicméně znečištění povrchové vody je velmi nízké, v řece Blatě dochází k jeho řádovému 
naředění a ohrožení ekosystémů je tak velmi nepravděpodobné.  
 
Potenciální ekologická rizika jsou ve srovnání se zdravotními riziky a ohrožením jímacích 
území velmi nízká až zanedbatelná. 
 

4.4 Shrnutí celkového rizika 
Analýzy vzorků podzemních vod z roku 2010 až 2012 potvrdily, že koncentrace PCE, TCE, 
1,2cis-DCE a vinylchloridu zjištěné ve sledovaných hydrogeologických objektech (vrty a 
studny), které se nacházejí v zájmovém území, z většiny převyšují nejvyšší mezní hodnotu 
pro pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví požadavky 
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly. 
 
Tam kde byly překročeny NMH obsahu PCE, TCE, DCE a VC, jakožto prioritních 
kontaminantů, pro pitnou vodu, nelze již tuto vodu využívat jako pitnou. Využívání této vody 
jako pitné by bylo vysoce rizikové pro všechny skupiny obyvatelstva. 
 
Expoziční scénář, který by zahrnoval využívání podzemní vody residenty, jako vody pitné, 
nebyl v této AAR hodnocen, neboť místní obyvatelé byli o celé situaci, dle zjištěných 
informací, obeznámeni a jako náhradní zdroj pitné vody zde byly vybudovány obecní 
vodovody. 
 
Rovněž nebyl hodnocen expoziční scénář představující využívání podzemní vody k zálivce a 
následná konzumace vypěstované zeleniny. Tento scénář, na základě zkušeností z obdobných 
lokalit, vzhledem k relativně nízké koncentraci polutantů, k jejich vlastnostem (nízká 
bioakumulace, těkavost) a krátké době expozice, lze oproti hodnoceným expozičním 
scénářům považovat za zanedbatelný.  
 
V rámci odhadu zdravotních rizik v rámci této AAR byl tedy hodnocen expoziční scénář, 
který předpokládal využití podzemní vody residenty k užitkovým účelům – ke sprchování. Při 
výpočtech zdravotních rizik byl tedy hodnocen: 
 

1. ingesce při mytí a sprchování  
2. dermální kontakt při mytí a sprchování 
3. inhalace par při sprchování či mytí 

 
Při výpočtech byly uvažovány jak maximální zjištěné koncentrace prioritních kontaminantů, 
tak průměrné koncentrace prioritních kontaminantů ze všech hydrogeologických objektů, kde 
byly tyto kontaminanty zjištěny nad mez detekce laboratorních přístrojů. 
 
Z provedeného výpočtu odhadu zdravotních rizik reálných expozičních scénářů vyplynulo, že 
míra akceptovatelného rizika prahového působení pro populaci (HQ ≥ 1) byla využíváním 
podzemní vody jako užitkové překročena při uvažování maximální zjištěné koncentrace u 
látky TCE v případě náhodné ingesce a dermálního kontaktu při sprchování v případě dětí. 
 
Míra akceptovatelného rizika bezprahového působení pro populaci (ELCR > 1.10-6) byla 
překročena v případě hodnoceného expozičního scénáře využívání podzemní vody jako 
užitkové pro účely mytí v následujících případech: 
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• při uvažování maximálních koncentrací kontaminantů bylo zjištěno překročení 
akceptovatelného rizika bezprahového působení v případě náhodné ingesce a 
dermálního kontaktu pro trichloretylen a vinylchlorid jak pro dospělé osoby, tak i pro 
děti 

• při uvažování průměrných koncentrací kontaminantů bylo zjištěno překročení 
akceptovatelného rizika bezprahového působení v případě náhodné ingesce a 
dermálního kontaktu pro vinylchlorid a to jak pro dospělé osoby, tak i pro děti 
 

Tabulka 19. Přehled expozičních scénářů s vyznačením překročení akceptovatelné míry rizika – 
maximální koncentrace 

Látka  

Nekarcinogenní účinek Karcinogenní účinek Překročení 
akceptovatelné 

míry rizika Dospělé osoby Děti Dospělé osoby Děti 
Ingesce vody při koupání 

PCE 8,68E-03 4,55E-02 4,68E-08 4,10E-08 Ne 
TCE 1,74E-03 1,02E+00 1,92E-06 1,68E-06 Ano 
DCE 2,21E-02 1,16E-01 - - Ne 
VC 1,71E-02 8,99E-02 1,59E-05 1,39E-05 Ano 

Dermální kontakt  
PCE 1,05E-01 2,00E-01 5,68E-07 1,80E-07 Ne 
TCE 4,81E-02 1,56E+00 8,10E-06 2,56E-06 Ano 
DCE 8,82E-02 1,67E-01 - - Ne 
VC 5,21E-02 9,88E-02 4,82E-05 1,52E-05 Ano 

Inhalace při koupání 
PCE 2,73E-04 1,43E-03 2,81E-08 2,46E-09 Ne 
TCE 8,73E-04 5,38E-02 3,51E-08 1,01E-07 Ne 
DCE - - - - - 
VC 1,08E-04 5,66E-04 1,98E-08 8,32E-07 Ne 

Tabulka 20. Přehled expozičních scénářů s vyznačením překročení akceptovatelné míry rizika – průměrné 
koncentrace 

Látka 

Nekarcinogenní účinek Karcinogenní účinek Překročení 
akceptovatelné 

míry rizika 
Dospělé 
osoby Děti Dospělé osoby Děti 

Ingesce vody při koupání 
PCE 1,02E-03 5,38E-03 5,53E-09 4,84E-09 Ne 
TCE 1,06E-03 8,86E-02 1,66E-07 1,46E-07 Ne 
DCE 4,25E-03 2,23E-02 - - Ne 
VC 2,29E-03 1,20E-02 2,12E-06 1,85E-06 Ano 

Dermální kontakt  
PCE 1,24E-02 2,36E-02 6,70E-08 2,12E-08 Ne 
TCE 4,75E-02 1,35E-01 7,00E-07 2,21E-07 Ne 
DCE 1,70E-02 3,22E-02 - - Ne 
VC 6,95E-03 1,32E-02 6,44E-06 2,04E-06 Ano 

Inhalace při koupání 
PCE 3,23E-05 1,69E-04 3,32E-09 2,90E-10 Ne 
´TCE 8,70E-04 4,65E-03 3,04E-09 8,73E-09 Ne 
DCE - - - - - 
VC 1,44E-05 7,56E-05 2,64E-09 1,11E-07 Ne 
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Výsledky analýz podzemních vod z roku 2010 - 2012 potvrdily kontaminaci podzemních vod 
pod obcemi Olšany u Prostějova a Dubany na Hané, v úrovni, která z hlediska využití 
podzemní vody jako vody užitkové pro mytí / sprchování přesahuje míru akceptovatelného 
rizika především u bezprahového působení.  
 
Využívání podzemní vody rezidenty i jako vody užitkové pro mytí / sprchování 
představuje významné zdravotní riziko. 
 
Stávající kontaminace saturované zóny představuje jednoznačné ohrožení kvality podzemní 
vody v zájmovém území a omezuje možnost jejího využívání. Kontaminace podzemní vody 
představuje rovněž ohrožení využití jímacích území (Dubany a Hrdibořice) a dále vlivem 
transportu kontaminantu podzemní vodou ohrožení dalších jímacích území a individuálních 
zdrojů dále ve směru proudění. 
 

4.5 Omezení a nejistoty 
Hodnocení zdravotních rizik pro lidské zdraví je spojeno s řadou nejistot, předpokladů a úvah. 
Již samotná metoda hodnocení expozice zahrnuje různé zjednodušující předpoklady, 
konstanty a empirické vztahy, které nemusí plně odpovídat dané skutečnosti, která je 
hodnocena a poměrům na dané lokalitě.  Výsledky hodnocení rizik ovlivňuje i úroveň 
prozkoumanosti dané lokality, předpoklady vývoje kontaminace v čase a prostoru apod. 
Dalším faktorem je výběr expozičních scénářů a jejich hodnocení a zvolené parametry. 
 
V rámci zpracování této analýzy rizik se projevily především tyto nejistoty a omezení: 

 
1. Přestože průzkum znečištění byl prováděn v husté síti, nelze vyloučit vzhledem 

k charakteru podloží, přítomnost lokálních depresí v tomto podloží, kde může 
docházet ke shromaždování prioritních kontaminantů – ClU, případně nepředvídatelné 
preferenční cesty, kterými se může kontaminant šířit i mimo předpokládaný směr 
proudění podzemní vody. 
 

2. Použití hodnot založených na odborném odhadu při hodnocení expozice v rámci 
výpočtu zdravotních rizik. 

3. Nejistoty v sobě zahrnuje již stanovení parametrů toxicity pro sledované škodliviny, 
které jsou následně v analýze rizik používány. Např. hodnoty referenčních dávek RfD 
(ADD) publikované různými zdroji (US EPA, RAIS, ATSDR, RIVM, WHO) se u 
jednotlivých kontaminantů často liší, a to i řádově 

4. Aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana i pro velmi citlivé jedince, při hodnocení 
rizik jsou z hlediska bezpečnosti zaváděny konzervativní předpoklady, expoziční 
parametry jsou definovány na straně bezpečnosti, v důsledku čehož mohou být některé 
výsledky nadhodnoceny vzhledem ke skutečnému stavu. Při hodnocení expozice se 
předpokládá, že jedinec je vystaven maximálním koncentracím po celou dobu trvání 
expozice a že je tato kontaminace rozdělena rovnoměrně. Expozice se může také lišit 
v závislosti na druhu, stáří, citlivosti jedince apod. 

5. Hodnocení zdravotních rizik z expozice směsi vysoce toxických látek představuje 
složitý problém a může být obecně zatíženo vysokou chybou. Při společném působení 
několika různých chemických látek může docházet k tomu, že jejich účinky se mohou 
sčítat nebo dokonce násobit. 

6. Nejistoty do hodnocení potenciálních rizik vnáší již samotné metody kvantitativního 
hodnocení, které zahrnuje určité zjednodušující předpoklady, konstanty a empirické 
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vztahy, které nemusí plně odpovídat poměrům zájmové lokality a reálnému 
expozičnímu scénáři.  

7. Expoziční scénáře týkající se ingesce ClU z vody jsou silně závislé na biologické 
dostupnosti těchto látek pro organismus modelového jedince. Tato hodnota může být 
výrazně variantní a vnáší do výpočtů chybu. 

8. Výpočty zdravotních rizik plynoucí z odtěkávání par jednotlivých polutantů z čerpané 
podzemní vody jsou založeny na výpočtu množství odtěkávajících látek a ne na jejich 
měření. Výpočet je tak zatížen chybou. 

9. Při výběru expozičních parametrů byly v případě nejistoty autorů brány v úvahu vždy 
vyšší hodnoty parametrů, aby riziková analýza byla na straně bezpečnosti (např. doba 
trvání expozice, objem vdechovaného vzduchu, množství požité kontaminované vody, 
doba trvání dermálního kontaktu apod.) co možná nejobjektivnější a aby bylo 
zabráněno jakémukoli podcenění rizik plynoucích z expozice sledovaných látek. 

10. Vzhledem k tomu na jak velké ploše se nachází kontaminační mrak, nelze vyloučit, že 
i přes relativně velké množství monitorovacích bodů, že se zde nacházejí i místa 
s vyšší koncentrací polutantů, než jaké byly zjištěny při průzkumných pracích. 

11. Vzhledem k faktu, že systematický odběr povrchových vod v zájmovém území nebyl 
součástí projektu průzkumných prací, nelze vyloučit zasažení (byť malé) povrchových 
vod. Jak bylo uvedeno výše v textu, při kontrolních odběrech povrchových vod byla 
v meliorační strouze zjištěna přítomnost ClU. V oblasti, kde se nacházela meliorační 
strouha, je vysoká hladina podzemní vody. Při průzkumných pracích byla rovněž 
zjištěna přítomnost ClU v celém vodním sloupci. Z těchto zjištění může vyplývat, že 
v místech kde je provedena meliorace, mohou být odváděny kontaminované podzemní 
vody do povrchového toku. 

12. Expoziční scénáře vycházejí z předpokladu, že místní obyvatelé jsou informováni o 
rizicích spojených s využíváním podzemní vody zejména pro pití a využívají pro pití 
náhradní zdroj ve formě veřejného vodovodu. Nelze však vyloučit, že někteří i přes 
toto varování stále využívají podzemní vodu i ke konzumaci. 

13. Míra ohrožení kvality podzemní vody v jímacích územích, resp. v místech jímání 
podzemní vody, je minimálně v případě jímacího území Dubany, závislá na množství 
odebírané podzemní vody. Změny v čerpaných objemech představují zásadní změnu 
v režimu proudění podzemních vod a transportu kontaminantů.  

14. Při hodnocení ekologických rizik byly uvedeny informace, které by bylo vhodné 
ověřit, resp. provést ověření znečištění ClU v povrchových vodách, a to především 
v meliorační strouze východně od obce Hablov. Na základě výsledků průzkumu 
provést zhodnocení vlivu případné kontaminace na ekosystém toku meliorační 
strouhy, vliv na ekosystém v řece Blata.  

 

5. Doporu čení nápravných opat ření 
Nápravná opatření musí být definována tak, aby zabezpečovala redukci rizik, která vyplývají 
z kontaminace a která jsou neakceptovatelná. Pro redukci rizik se nabízí často několik 
alternativních postupů, mezi kterými mohou být rozdíly z hlediska technické proveditelnosti, 
nákladů i z hledisek dalších. Technickou proveditelnost a přiměřenost nákladů je někdy nutno 
realisticky zvažovat již při formulování cílů sanace.  
Cílové parametry slouží k hodnocení naplňování cílů nápravných opatření v průběhu jejich 
realizace a po ukončení. 
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Výsledky provedeného doprůzkumu lokality a aktualizace hodnocení rizik na lidské zdraví a 
ekosystémy lze shrnout tak, že současný stav kontaminace, vázaný na podzemní vodu, 
představuje neakceptovatelnou úroveň rizika při využívání podzemní vody pro užitkové účely 
(mytí, sprchování). Neakceptovatelným stavem je i další rozšiřování kontaminačního mraku a 
jeho migrace dále ve směru proudění podzemní vody směrem k vyžívaným jímacím územím. 
Ohroženou cílovou skupinou jsou osoby trvale žijící v zájmovém území a dále jímací území 
Dubany na Hané a Hrdibořice. Lokalita jako celek vyžaduje nápravná opatření, která povedou 
k redukci definovaných zdravotních a ostatních rizik.   
 

Obecně lze současné požadavky na nápravná opatření na zájmové lokalitě shrnout do 
následujících cílů: 

1. Minimalizovat expozici identifikovaných příjemců rizik, tj. omezit jejich expozici 
látkami ClU při využívání podzemní vody pro užitkové účely a to snížením 
koncentrací ClU, tak aby nedocházelo k překračování míry akceptovatelného rizika. 

2. Informovat místní obyvatele o rizicích spojených s využíváním podzemní vody. 

3. Ochránit jímací území, resp. jímané vrty před kontaminací. 

 

Z provedené analýzy rizik vychází, že zabezpečení těchto cílů v konkrétních podmínkách 
lokality vyžaduje:      

1. seznámit místní obyvatele se zjištěným stavem podzemních vod a informovat je o 
rizicích spojených s jejich využíváním, jak pro pitné účely, tak pro užitkové účely 
(mytí, sprchování),  

2. zabránění šíření kontaminace ohrožující využitelnost podzemní vody do prostoru 
jímacích území a snížení míry kontaminace na únosnou mez při vstupu podzemní 
vody k jímaným vrtům, či jiným hydrogeologickým objektům (studny obyvatel). 

 

5.1 Doporu čení cílových parametr ů nápravných opat ření 
Při návrhu cílových parametrů nápravných opatření byl uvažován expoziční scénář 
představující využívání podzemní vody pro užitkové účely – mytí / sprchování místními 
obyvateli (dospělé osoby a děti). Při doporučení cílových parametrů nápravných opatření 
nebyla vzata do úvahy možnost využívání podzemní vody pro účely pití, neboť místní 
obyvatelé již byly informování o rizikovosti pití podzemní vody v minulých letech a jako 
nápravné opatření byly v obcích vybudovány obecní vodovody.  
 
S ohledem na výsledky průzkumu v rámci této analýzy rizik a vyhodnocení rizik plynoucích 
ze zjištěné kontaminace podzemní vody byly odvozeny následující doporučené cílové 
parametry nápravných opatření pro podzemní vodu: 
 
Koncentrace TCE v podzemní vodě: 35 µg.l-1 
 
Koncentrace 1,2-cis-DCE v podzemní vodě: 30 µg.l-1 
 
Koncentrace VC v podzemní vodě: 10 µg.l-1 

 
Koncentrace ∑ ClU v podzemní vodě: 70 µg.l-1 
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Cílové parametry nápravných opatření pro podzemní vodu byly odvozeny na základě 
následující kvalitativně-kvantitativní úvahy: 

a) Do rovnic pro výpočet CDI (chronický denní příjem) byly dosazeny hodnoty CDI 
nižší než je RfD, tak aby hodnota HI byla nižší než 1 a byla počítána „maximální 
přípustná koncentrace kontaminantu“ nepředstavující riziko, ke které by se měl 
přiblížit sanační limit. Tyto hodnoty byly vypočítány pro kontaminanty PCE a TCE 
v saturované zóně. 

b) Do rovnic pro výpočet ELCR byly dosazeny hodnoty LCDI nižší tak, aby hodnota 
ELCR byla nižší než 10-6, což je hodnota představující  přijatelnou míru rizika při 
hodnocení regionálních vlivů.Takto byla vypočítána maximálně přípustná koncentrace 
kontaminantu nepřesahující přijatelnou míru rizika vlivu, které by se měl přiblížit 
sanační limit. Tyto hodnoty byly vypočítány pro kontaminanty PCE, TCE, DCE a VC.  

c) Při stanovení doporučejících cílových limitů se vycházelo z informací z průzkumu 
lokality v rámci AAR, charakteristiky horninového prostředí, hydrogeologických 
podmínek v prostoru kontaminačního mraku apod. 

d) Bylo přihlédnuto k faktu, že na lokalitě probíhá přirozená degradace chlorovaných 
uhlovodíků. 

e) Vzhledem k tomu, že jsou obce v zájmovém území (Olšany u Prostějova, Dubany, 
Vrbátky) zásobovány pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, není nezbytně nutné, aby 
podzemní voda splňovala limitní hodnoty sledovaných parametrů pro pitnou vodu ve 
smyslu vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb., v platném znění (tj. obsah PCE a TCE ve vodě 
nesmí převýšit koncentraci 10 µg.l-1). 

f) Cílové parametry byly rovněž stanoveny s přihlédnutím k možnostem nápravných 
opatření, rozsáhlosti a objemu postižené oblasti a s ohledem na to, že místní obyvatelé 
budou informování o rizikovosti používání podzemní vody. 

g) Bylo přihlédnuto ke zkušenostem zhotovitele AR se sanacemi obdobně 
kontaminovaných lokalit. 

 
Poznámky: 

1) Vzhledem k tomu, že ani při uvažování maximální koncentrace perchloretylenu (PCE) 
při odhadu zdravotních rizik, nedošlo k překročení míra akceptovatelného rizika pro 
chronické účinky ani míry akceptovatelného rizika bezprahového působení pro 
populaci, nebyl pro tuto látku stanoven cílový parametr nápravných opatření. 

2) Cílový parametr pro 1,2-cisDCE byl stanoven na základě vlastností kontaminantu a 
jeho vlivu na zdraví obyvatel, na základě zkušeností zpracovatele z obdobných lokalit 
a odborného odhadu. Pro 1,2-cis-DCE není dostupný údaj pro hodnocení 
bezprahového působení – slope faktor, tato látka není považována za karcinogen pro 
člověka (US EPA).  

 

5.2 Doporu čení postupu nápravných opat ření s odhadem 
finan čních náklad ů 

 
Lokalita, respektive zjištěná kontaminace saturované zóny chlorovanými alifatickými 
uhlovodíky, vyžaduje nápravné opatření vedoucí k redukci zjištěných zdravotních rizik. 
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Ohroženou cílovou skupinou jsou rezidenti bydlící v místech se zjištěnou kontaminací 
podzemní vody a především jímací území Dubany a Hrdobořice, ve kterých je jímána 
podzemní voda pro město Prostějov a okolí. 
 
Obecně lze současné požadavky na nápravná opatření plynoucí ze zjištěných informací o 
kontaminaci na zájmové lokalitě shrnout do následujících bodů: 
 

• Informovat místní obyvatele o rizicích spojených s používáním podzemní vody pro 
užitkové účely (o rizicích při využívání podzemní vody jako pitné byly obyvatelé 
informování dříve). Případně zajistit náhradní zdroj pitné a užitkové vody, pokud tak 
již nebylo učiněno v předešlé době. 

 
• Sanačním zásahem zamezit šíření kontaminace do míst, kde je jímána podzemní voda 

– jímacích území, snížit koncentrace kontaminantů 
 
• Minimalizovat expozici identifikovaných příjemců rizik, tj. omezit jejich expozici 

látkami ClU při využívání podzemní vody pro užitkové účely a to snížením 
koncentrací ClU tak, aby nedocházelo k překračování míry akceptovatelného rizika. 

 
Tato opatření eliminují ohrožení zdraví obyvatel bydlících v místech výskytu kontaminace a 
dále ve směru proudění podzemní vody, v případě používání podzemní vody pro užitkové 
účely (dermální kontakt, náhodilá ingesce a inhalace). Snížení znečištění saturované zóny 
povede k zamezení migrace kontaminované podzemní vody do jímacích území Dubany na 
Hané a Hrdibořice a potenciálnímu znehodnocení podzemní vody v těchto jímacích území. 
 
 

5.2.1 Doporu čené postupy nápravných opat ření 

5.2.1.1 Sanace metodou podporované přirozené atenuace (reduktivní dehalogenace) 
Využití organické látky jako primárního substrátu pro bakteriální růst je pravděpodobně 
nejvýznamnějším biologickým mechanismem rozkladu běžných chlorovaných rozpouštědel 
včetně jejich dceřiných produktů v horninovém prostředí. Klíčovou roli při dechloraci 
chlorovaných látek hraje vodík jako donor elektronu. Pro přirozenou atenuaci ethenů je 
zásadní rovněž přítomnost specifického druhu mikroorganismu schopného dechlorace (přímé 
nebo kometabolické) a relativní množství látek generujících H2 s ohledem na množství 
chlorovaných ethenů, které mají být redukovány. Princip biologické reduktivní dechlorace je 
založen na reakci, při které je chlorované rozpouštědlo akceptorem elektronu a atom chloru 
v jeho molekule je nahrazen atomem vodíku. Pokud se jedná o biologickou reakci, kdy 
organismy využívají substrát jako zdroj energie a uhlíku pro svůj růst, reakce se nazývá 
biologickou reduktivní dechlorací (jinak také halorespirací).  
 
V rámci I. etapy průzkumných prací (2010) byly rovněž hodnoceny procesy přirozené 
atenuace na lokalitě. Z výsledků měření vyplynulo, že procesy přirozené atenuace na lokalitě 
prokazatelně probíhají. Vliv těchto procesů je patrný a lze jej pozorovat na většině 
monitorovaných objektech studované lokality. Vedle fyzikálních procesů disperze, difuze a 
sorpce se na procesech přirozené atenuace nejvíce podílí biologická reduktivní dehalogenace. 
Dokladem probíhající biologické degradace chlorovaných ethenů jsou produkty rozkladu 
výšechlorovaných ethenů na nížechlorované etheny, změněné oxidačně redukční podmínky 
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v předmětném kolektoru podzemní vody, (ne)přítomnost kyslíku, přítomnost redukovaných 
forem kovů (Fe2+) a další. Přestože lze na naprosté většině monitorovaných vrtů identifikovat 
výsledky probíhajících atenuačních procesů, neprobíhají však tyto procesy (především BRD) 
všude a se stejnou rychlostí. V mnohých vrtech byly kromě produktů rozkladu PCE a TCE, 
tedy 1,2-cisDCE, 1,2-transDCE, 1,1-DCE a VC, zjištěny i zvýšené koncentrace rozpuštěného 
O2, vysoké hodnoty ORP apod. Je velmi pravděpodobné, že do těchto vrtů s nepříznivými 
podmínkami pro průběh BRD byly produkty rozkladu PCE a TCE přineseny podzemní vodou 
z blízkého nebo vzdálenějšího okolí, z míst, kde se nacházejí pro průběh BRD vhodnější 
podmínky. 
 
V rámci II. etapy projektu „Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany u Prostějova a ověření 
vhodných sanačních metod“ bylo provedeno ověření technologie BRD přímo na předmětné 
lokalitě. Ověřování proběhlo na nově vyhloubených vrtech v místě s jednou z nejvyšších 
kontaminací z celého kontaminačního mraku. Jako vhodný bakteriální substrát byla zvolena 
syrovátka, která byla injektována do horninového prostředí. Výsledky tohoto ověřování 
popisuje závěrečná zpráva II. etapy projektu. Celkově lze konstatovat, že bylo dosaženo velmi 
dobrých výsledků při degradaci chlorovaných etenů. 
  
Pro snížení kontaminace saturované zóny v prostoru obcí Olšany u Prostějova, Hablov a 
Dubany na Hané je doporučeno vybudovat 3 řady injektážních vrtů orientovaných kolmo na 
hlavní osu kontaminačního mraku. Vrty v těchto liniích budou sloužit jako injektážní pro 
aplikaci bakteriálního substrátu (syrovátky) do horninového prostředí a vytvoří tak průtočné 
reaktivní stěny, kde bude docházet k postupné degradaci chlorovaných etenů v podzemní 
vodě. 
Vzhledem k rychlosti proudění podzemní vody, hydrogeologickým a geologickým 
podmínkám si tento sanační zásah vyžádá odhadem cca 20 let, než dojde k poklesu znečištění 
ve všech vrtech na přijatelnou úroveň, tzn., bude dosaženo navržených limitů v celé ploše 
kontaminačního mraku. 
 
Odhadovaná náklady na provedení těchto sanačních prací jsou cca  270 - 300 mil. Kč (bez 
DPH) 
 
Odhadovaná délka sanace: 20 let 

5.2.1.2 Alternativní metody nápravných opatření 
Sanace metodou chemické oxidace 
Tato sanační metoda je založená na chemické oxidaci kontaminantu s vhodně zvoleným 
oxidačním činidlem (manganistany, peroxid vodíku apod.). Pro injektáž těchto látek je nutné 
vystrojit vrty netradičními materiály (např. polypropylen). Manipulace s těmito látkami 
vyžaduje zvláštní zacházení a s tím souvisící vyšší náklady. Dále je zde velké riziko migrace 
oxidačního činidla na velké vzdálenosti a nelze vyloučit zasažení jímacích objektů. 
 
Aplikace suspenze nanočástic Fe 
Tato technologie byla na lokalitě ověřována a byla prokázána relativně dobrá účinnost 
v injektážních vrtech, nicméně k reakcím došlo pouze v injektážních vrtech. 
V monitorovacích vrtech nedošlo k žádné změně. Tato technologie je nákladná, především 
s ohledem na pořizovací cenu suspenze nanočástic Fe. 
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Sanační čerpání 
Tradiční metodou, využívanou k odstranění chlorovaných uhlovodíků z horninového 
prostředí, resp. z podzemní vody je sanační čerpání kontaminovaných vod s uvolňováním 
těkavých škodlivin ve stripovacích kolonách a jejich záchytem na aktivní uhlí.  
Sanační čerpání bývá často doplňováno ventingem (odsávání škodlivin z nesaturované zóny) 
a/nebo dalšími intenzifikačními metodami, jako např. injektáž vzduchu pod hladinu podzemní 
vody (airsparging), zasakování činidel na podporu činnosti mikroorganismů (biodegradace in 
situ), zasakování nebo injektáž činidel, které reagují s kontaminanty za vzniku méně 
toxických nebo méně mobilních látek (chemická sanace in situ).  
 
Jinou moderní metodou sanace jsou reaktivní bariéry, kde např. kontaminovaná voda prochází 
skrze reaktivními brány s náplní nulavalentního železa nebo jiné vhodné náplně dle podmínek 
a charakteru znečištění a lokality. 
 
V daných podmínkách jsou tyto metody nápravných opatření nevhodné, a to především 
vzhledem k relativně nízkým koncentracím polutantů v podzemní vodě a především 
k rozsáhlosti zasaženého území. Finanční náklady na vybudování a provoz těchto sanačních 
opatření by byly příliš vysoké. 

6. Závěr a doporu čení 
Na základě průzkumných prací realizovaných v roce 2010 až 2012 byla zpracována tato 
aktualizovaná riziková analýza. Její závěry lze shrnout následovně: 
 

1. 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. 

2. Průzkumnými pracemi byl vymezen tvar kontaminačního mraku, který je 
v současnosti zhruba eliptický s tím, že čelo kontaminačního mraku je výrazněji 
protažené 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, zasahuje téměř pod celou 
meliorační strouhu, která začíná východně od Hablova a je vyústěna do řeky Blaty. 
V místě ústí této strouhy se nachází jihovýchodní okraj kontaminačního mraku (v 
tomto místě se nachází vrt MV51, v kterém byly zjištěny nízké koncentrace ClU). 

3. 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. 

4. V rámci měření fyzikálně-chemických parametrů a na základě výsledků laboratorních 
analýz některých parametrů ve vzorcích podzemních vod bylo zjištěno, že podmínky 
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ve studovaném kolektoru jsou převážně oxické až slabě anoxické, místy až redukční. 
Koncentrace O2 jsou obecné nízké. Dále lze konstatovat, že na lokalitě se 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. 

5. Pro predikci šíření kontaminace byl hydraulický a transportní model šíření znečištění. 
Výsledky modelu byly zaměřeny na ovlivnění jímacích objektů ve směru proudění 
podzemní vody od lokality. Z výsledků tohoto modelu vyplynulo, že ovlivnění kvality 
podzemní vody v jímacím území Dubany je silně závislé na množství odebírané 
podzemní vody. Při současném objemu jímáné podzemní vody v Dubanech na Hané 
(4,8 l.s-1) přiteče do jímacích vrtů slabě kontaminovaná voda s koncentracemi ClU 
v řádu prvních jednotek µ.l-1. V případě zvýšení odběrů na dvojnásobek současného 
stavu, přiteče do jímacího území kontaminovaná podzemní voda s obsahem 
chlorovaných etenů ve výši až 6 µg.l-1, skládající se z původního TCE a z DCE a VC, 
které vznikly přeměnou z TCE. Při zvýšení odběru na trojnásobek současného, přiteče 
k jímacímu území původní (čili ne vzniklý přeměnou z PCE) kontaminační mrak TCE, 
který je nejzápadněji a tudíž nejblíže dosahu vlivu jímání podzemní vody. Sumární 
koncentrace původního TCE a nově vytvořeného DCE a VC dosáhnou až 17 µg.l-1 . 
Další jímací území ve směru proudění podzemní vody, které bude zasaženo 
kontaminačním mrakem je jímací území Hrdibořice. Podle modelu se kontaminační 
mrak bude dále šířit a postupovat saturovanou zónou směrem k tomuto jímacímu 
území. K jímacímu území by za současného objemu čerpání podzemních vod měl 
dorazit kontaminační mrak tvořený látkami TCE, DCE a VC za cca 50 – 70 let. 
Předpokládána koncentrace ClU se bude pohybovat ve výši 50 µg.l-1.  

6. Na základě výsledků průzkumných prací a znalostí lokality byl proveden odhad 
zdravotních rizik z reálných expozičních scénářů (využívání podzemní vody pro 
užitkové účely – mytí a sprchování residenty). Zhodnocení rizik prokázalo v případě 
karcinogenního i nekarcinogenního rizika překročení přijatelné míry zdravotních rizik 
plynoucích z kontaminace v podzemní vodě. Dále byly identifikované potenciálně 
exponované skupiny obyvatel. 

7. Z provedeného výpočtu odhadu zdravotních rizik reálných expozičních scénářů 
vyplynulo, že míra akceptovatelného rizika prahového účinku působení pro 
studovanou populaci (HQ ≥ 1) byla využíváním podzemní vody jako užitkové 
překročena při uvažování maximální zjištěné koncentrace u látky TCE v případě 
náhodné ingesce a dermálního kontaktu při sprchování v případě dětí 

8. Míra akceptovatelného rizika bezprahového působení pro populaci (ELCR > 1.10-

6) byla rovněž překročena v případě hodnoceného expozičního scénáře využívání 
podzemní vody jako užitkové a to při uvažování maximálních koncentrací 
kontaminantů a to v případě náhodné ingesce a dermálního kontaktu pro trichloretylen 
a vinylchlorid jak pro dospělé osoby, tak i pro děti. Dále při uvažování průměrných 
koncentrací kontaminantů bylo zjištěno překročení míry akceptovatelného rizika 
bezprahového působení v případě náhodné ingesce a dermálního kontaktu pro 
vinylchlorid a to jak pro dospělé osoby, tak i pro děti. 

9. S ohledem na výsledky průzkumu a vyhodnocení rizik byly odvozeny následující 
doporučené cílové parametry nápravných opatření: 
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A. Minimalizovat expozici identifikovaných příjemců rizik, tj. omezit jejich expozici 
látkami ClU při využívání podzemní vody pro užitkové účely a to snížením 
koncentrací ClU tak, aby nedocházelo k překračování míry akceptovatelného rizika. 

B. Informovat místní obyvatele o rizicích spojených s využíváním podzemní vody. 

C. Ochránit jímací území, resp. jímané vrty před kontaminací. 

 
10. Dále byly stanoveny sanační limity pro podzemní vodu v zájmovém území a to 

koncentrace pro TCE 35 µg.l-1, 1,2-cis-DCE 30 µg.l-1, VC 10 µg.l-1 a ∑ ClU 
v podzemní vodě: 70 µg.l-1 

 
11. Na základě znalostí o lokalitě a kontaminace byly navrženy i postupy nápravných 

opatření, z nichž jako optimální řešení je navržena sanace metodou podporované 
přirozené atenuace (reduktivní dehalogenace).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________ 
Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných sanačních technologií – 
Aktualizovaná riziková analýza 

68

Použitá literatura: 
 
Czudek, T. a kol. (1972): Geomorfologické členění ČSR, studia geographica svazek 23, Brno. 
 
IRIS (2006): Integrated Risk Information System,, Database for Risk Assessment U.S. 
Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/iris) 
 
Krásný, J. a kol. (1982): Odtok podzemní vody na území Československa, ČHMÚ, Praha. 
 
MŽP (1996): Metodický pokyn MŽP kritéria  znečištění zemin a podzemních vod platného od 
31.7.1996. 
 
MŽP (2011): Metodický pokyn odboru ekologických škod MŽP - Analýza rizik 
kontaminovaného území. Věstník MŽP ročník XXI, částka 3, březen 2011. 
 
MŽP (2012): Metodický pokyn ekologických škod MŽP – Indikátory znečištění – 
screeningové hodnoty (RLS) 
 
Nařízení vlády č.85/1981 Sb. o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská 
pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská 
pánev a Kvartér řeky Moravy 
 
Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, ČSAV, Geografický ústav, Brno. 
 
Ing. Miroslav olmer, RNDr. Jiří Kessl a kol. (1990): Hydrogeologické rajóny, Výzkumný 
ústav vodohospodářský ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem Praha . 
 
IRZ (2009): Integrated register of pollution (http://www.irz.cz/obsah/ohlasovane-latky) 
 
ATSDR (1999): Agency for Toxic Substances and Disease Registry. CERCLA Priority List 
of Hazardous Substances. 
 
Atlas podnebí Česka. ČHMÚ Praha v koedici s Univerzitou Palackého v Olomouci, 2007 
 
Webové stránky: 
http://rais.ornl.gov – parametry chemických látek pro výpočet rizik 
US EPA IRIS (Integrated Risk Information System) http://www.epa.gov/iris/subst/0198.htm 
(web1) 
http://www.cizp.cz/2891_Za-nelegalni-nakladani-s-odpady-ulozila-CIZP-milionovou-pokutu 
(web 2) 
http://arnika.org/chemicke-latky 
www.cenia.cz 
www.irz.cz 
http://www.cittadella.cz   
http://www.sagittaria.cz/  
 
 
 
 


