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REALIZACE ZAKÁZKY 

• Prováděcí proj. dokumentace    
způsob provedení a harmonogram prací) 

• Geofyzikální průzkum 
magnetometrie, mělká refrakční seismika, 

odporová tomografie 

• Etapové zprávy 

• Vrtné práce průzkumné sondy a 

vystrojené HG vrty a jejich zaměření  

• Odběry vzorků zemin, vod, 

sedimentů, uložených odpadů, laboratorní 

analýzy 

• Analýzy rizik popis rizik ze skládek, 

stanovení míry kontaminace, hodnocení 

rizika lokalit podle MP MŽP  a doporučení 

nápravných opatření 



KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 
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průběžná namátková kontrola 

kontrolní dny a velké kontrolní dny 
posouzení prováděných prací, řešení vzniklých problémů 

změny projektu, návrhy opatření, fakturace 

povinné pro město, VZE a supervizi 

velké KD i zástupci MŽP a SFŽP 

kontrola prací prováděných supervizí 
průběžná fyzická kontrola prací (kvalita, soulad s projektem) 

dodržování  harmonogramu prací, ekonomických parametrů 

správnost fakturace prací včetně potvrzování faktur 

účast na KD, zpracovávání stanovisek a závěrečné zprávy 

veřejná kontrola prací prováděná veřejností, 

vlastníky pozemků, místními novinami a televizí 

 

 

 

 



 

 

VYHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ PROJEKTU 

• Závěry vycházející z analýz rizika pro jednotlivé lokality 

 - stanovení rizik pro lidské zdraví a ekosystémy z kontaminace zemin a podzemní vody 

 - variantní doporučení postupu nápravných opatření včetně odhadu nákladů na realizaci 

 

 
-  lokality č. 1 až 10 vyjma č. 3 

= neprokázána kontaminace nesaturované ani saturované zóny horninového prostředí v míře, která by 

znamenala nutnost provedení nápravných opatření při současném stavu využití posuzované lokality  

= doporučení ověřovacího monitoringu ke snížení zásadních nejistot z jednorázového průzkumu 

-  lokalita č. 3 Skládka kalů 

= kompletní technické zabezpečení skládky (enkapsulace ohniska znečištění) s následnou rekultivací 

= trvalé uzavření ložiska znečištění vybudováním nepropustné clony kolem znečištěné zóny (těsnící 

podzemní stěna vetknutá do nepropustného podloží pod znečištěnou zónou a doplněna vrchním 

nepropustným zakrytím celého prostoru skládky)  

= odhad nákladů na realizaci sanace skládky kalů 45 až 60 mil. Kč 



 

 

NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 

 
• dotace z OPŽP - 3 650 tis. Kč 

 

 

 

zpracování PD - 103 tis. Kč 

veřejná zakázka - 30 tis. Kč 

realizace projektu 3 787 tis. Kč 

supervize projektu - 238 tis. Kč 

komunikace s vlastníky pozemků - 3 tis. Kč 



 

 

PUBLICITA VÝSLEDKŮ 

 

 
•      informace pro orgány města (RM, ZM) 

•      publikování informací o projektu v televizi, rozhlasu,  

        tisku, webových stránkách města 

•      další informační akce města pořádané pro veřejnost  

 

 

•       Město je naše společné hřiště 2009 - 2011 

•       představení projektu na odborném 

        semináři v Ostravě 

•       veřejné projednání závěrů a výsledků   

        projektu všech desíti lokalit 



 

 

 

II. MONITORING STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 
Popis projektu a výsledky 

 
 

 

• Realizace na základě doporučení VZE, MŽP a supervize 

 

• Cíl - potvrzení závěrů z průzkumných prací provedených v rámci LCHSEZ 

 v delším časovém horizontu 

 

• Odběr vzorků a jejich rozbor ze všech lokalit kromě SK v letech 2012 až 2015 

• Odběr vzorků z podzemních vod z 25 HG vrtů a z povrchových vod z 15 míst  

 v sousedních vodotečích, odběry na jaře a na podzim 

• Odběry vzorků v dynamickém stavu a zaměřování hladin podzemních vod 

• Koncentrace C10-40, PAU, těžké kovy, BTEX 

• Vyhodnocení kvality podzemních vod na výstupu z lokality a vývoj koncentrací 
jednotlivých kontaminantů 

 

 
 

Výsledky z první etapové zprávy: 

•     Ve srovnání s výsledky z LCHSEZ nedochází ke zhoršování kvality  

         podzemních ani povrchových vod 

•     Stav vod ve sledovaných lokalitách ustálený bez nutnosti sanačního zásahu 

•     na projekt nebyla poskytnuta dotace 



III. SANACE SKLÁDKY KALŮ  
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE  

PRO OBDOBÍ 2007 - 2022 

PROJEKT LOKALIZACE A CHARAKTERISTIKA 

STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 
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PROJEKT ODSTRAŇOVÁNÍ  STARÝCH EKOLOGICKÝCH 

ZÁTĚŽÍ SKLÁDKA KALŮ KOPŘIVNICE 
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HISTORIE LOKALITY SKLÁDKA KALŮ 

1. Zásady vypořádání ekologických závazků 

vzniklých před privatizací 

2. Neúspěch města Kopřivnice v zařazení do  

ekologické smlouvy mezi Tatrou a MF 

3. TATRA, a. s. Kopřivnice – finanční prostředky ve 

výši 150 mil. Kč z Fondu národního majetku 

České republiky 

4. Projekt Lokalizace a charakteristika starých 

ekologických zátěží v Kopřivnici 

5. Analýza rizika, Lokalita 3 – Skládka kalů, 

Sdružení „Kopřivnice (II), zastoupené vedoucím 

účastníkem sdružení Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r.o., březen 2011 

Areál bývalého n. p. Tatra 
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ANALÝZA RIZIK, LOKALITA 3 – SKLÁDKA KALŮ 

Skládka kalů 
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ANALÝZA RIZIK, LOKALITA 3 – SKLÁDKA KALŮ 

- Síť hydrogeologických objektů : 

KHG-1, KHG-2 a KHG-3 (AQ-test, spol. s r.o., Ostrava, 

2003) 

KHG-4, KHG-5 a KHG-6 (Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s 

r.o, Chrudim, 2011) 

- Nevystrojené sondy řady S3  

- Vzorkařské práce : 

30 vzorků zemin na chemické parametry (anorganické a 

organické).  

16 ks vzorků podzemních vod (statické a dynamické) 

 3 ks vzorky povrchové vody 
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Rozloha 10 650 m2 

Obvod 460 m 

Hloubka skládky až 6,5 m 

Kubatura odpadů 24 500 m3 

Kubatura neutr kalů  9 600 m3 

ANALÝZA RIZIK, LOKALITA 3 – SKLÁDKA KALŮ 
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Laboratorní analýza zeminy a podzemní vody :  

Ropné uhlovodíky skupiny C10–C40  

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) : benzo/a/pyren, 

benzo/b/fluoranthen, indeno/1,2,3-cd/pyren, benzo/k/fluoranthen a 

pyren 

Těžké kovy : kadmium, chrom a měd  

ANALÝZA RIZIK, LOKALITA 3 – SKLÁDKA KALŮ 

Doporučený postupu nápravných opatření :  

Varianta 1 - Monitoring 

Varianta 2 - Technické zabezpečení skládky shora s následnou rekultivací 

Varianta 3 - Kompletní technické zabezpečení skládky (enkapsulace ohniska 

znečištění) s následnou rekultivací 

Varianta 4 - Částečná odtěžba neutralizačních kalů s následným technickým 

zabezpečením skládky shora a rekultivací 

Varianta 5 - Kompletní odstranění skládky s následnou rekultivací 
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Stručné představení dotačního titulu 

 Prioritní osa 4, Oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických 

zátěží 

 Finanční prostředky z Fondu soudržnosti až do výše 85 % nenávratné 

finanční podpory ze způsobilých výdajů; 5 % finanční podpora SFŽP 

 Finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 

min. 10 % 

 

 Důležité dokumenty k žádosti o podporu 

 Studie proveditelnosti nápravných opatření lokality, AECOM CZ s.r.o., 

únor 2011 

Projekt odstraňování starých ekologických zátěží – Skládka kalů 

Kopřivnice, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., červen 2011 

Závazné stanovisko odboru  environmentálních rizik a ekologických 

škod 

 

POSEZ – SKLÁDKA KALŮ KOPŘIVNICE 



REALIZACE PROJEKTU - SKLÁDKA KALŮ KOPŘIVNICE 
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 zpracování prováděcí projektové dokumentace 

 dobudování monitorovacího systému kvality podzemních vod  

enkapsulaci skládky, tzn. trvalé uzavření ložiska znečištění vybudováním nepropustné clony kolem 

znečištěné zóny 

 konečná rekultivace upraveného povrchu skládky ozeleněním travním porostem a mělce kořenícími 

dřevinami 

 

Kompletní technické zabezpečení skládky (enkapsulace) s následnou rekultivací  

Cíle projektu 

Stanovený limit v podobě poklesu hladiny podzemní vody v místě nově 

realizovaných vrtů KHG-7 a KHG-8 o 1 – 1.2 m.  

Snížení vodní bilance území o cca 33%.  

POSEZ – SKLÁDKA KALŮ KOPŘIVNICE 



REALIZACE PROJEKTU - SKLÁDKA KALŮ KOPŘIVNICE 
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Vypracování prováděcího projektu geologicko-průzkumných prací. 

Rozbory podzemní vody - zvýšená agresivita podzemní vody na železobetonové 

konstrukce (pH - stupeň agresivity XA2, CO2 – stupeň agresivity XA3). 

VUT Brno, Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - nového složení zálivkové směsi pro tenkou 

těsnící stěnu. 

Doplnění směsi o adjektiva a další přísady navýšilo nabídnutou cenu o díla 3 597 

898,80 Kč bez DPH (4 317 478,56 Kč vč. DPH). 

Žádost města Kopřivnice na MŽP o výjimku při financování 

projektu a zařazení vzniklých vícenákladů do Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 

Řídicí orgán posoudil všechny předložené dokumenty a vydal 

souhlasné stanovisko. 
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REALIZACE ENKAPSULACE SKLÁDKY 
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Varianta 3 

Využití celého snímku – např. pro fotografie 
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NÁSLEDNÁ REALIZACE 

PROJEKTU 
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- Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

- Sanační a postsanační monitoring 

- Dobudování SO 02 Odvedení vod z oblasti skládky kalů 

- Prokázání cílových limitů sanace  

- Závěrečná zpráva nápravných opatření  

- Aktualizace Analýzy rizik a doplnění do databáze SEKM 

- Ukončení projektu a vyčerpání finanční podpory   
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IV. SHRNUTÍ … 

 zařazení projektu do strategického dokumentu 

 alokace finančních prostředků v rozpočtu města na přípravu žádosti o dotaci a 

spoluúčast 

 trvalá konzultace k projektu s poskytovatelem dotace (SFŽP) a odborným 

garantem oblasti podpory (OEŠ, OEREŠ MŽP) 

 průběžná informovanost, publicita, komunikace s vedením, veřejností, aj. 

výběr odborného poradce již při přípravě projektu  

 do harmonogramu započítat zdržení pro připomínky k PPD, zprávám, AR 

 

 

 



 

 

 

V. ZÁVĚR  
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Nezbytné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu: 
 

 projektový tým tvořený zkušenými, tvůrčími a aktivními lidmi, 

kteří znají své povinnosti a chtějí stav zlepšit  

 dobré vztahy s poskytovatelem dotace, odborným garantem a 

supervizí 

 podpora vedení města 

 zájem a spolupráce veřejnosti 

 hodně trpělivosti, pevných nervů a vůle pro dotažení zakázky 

do konce 

 

 

 



www.koprivnice.cz 

Poděkování za pozornost. 

Kontakt: Ing. Hynek Rulíšek, odbor životního prostředí, 

Městský úřad Kopřivnice, tel. 556 879 780, email: 

hynek.rulisek@koprivnice.cz, 

http://zivotniprostredi.koprivnice.org, www.koprivnice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Děkujeme za pozornost. 
 

Ing. Hynek Rulíšek  
Odbor životního prostředí  

Městský úřad Kopřivnice 

tel. 556 879 780, 736 614 206  

email: hynek.rulisek@koprivnice.cz 

http://zivotniprostredi.koprivnice.org 

 

Ing. Kateřina Halaštová  
Odbor rozvoje města 

Městský úřad Kopřivnice 

tel. 556 879 674 

email: katerina.halastova@koprivnice.cz 

 

www.koprivnice.cz 

 

mailto:hynek.rulisek@koprivnice.cz
http://zivotniprostredi.koprivnice.org/
http://www.koprivnice.cz/

