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Skládka na Točně v Příboře 

• Stará ekologická zátěž (černá skládka) 
 vzniklá návozem průmyslových a komunálních odpadů 

• Nízký stupeň geologické prozkoumanosti  
 znečištění zemin a podzemních vod 

• Bez jakékoliv rekultivace, prevence 
či jiných významnějších nápravných opatření 

NEDOŘEŠENÁ EKOLOGICKÁ  
ZÁTĚŽ = KOSTLIVEC VE SKŘÍNI 
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Skládka na Točně v Příboře  
zahájení stavby obchvatu Příbora v roce 2009   

• Zjištění přítomnosti kontaminovaných zemin  
v zářezu komunikace protínající těleso skládky 

• Návrh na vymístění znečištěných zemin a jejich  
dekontaminace of-site 

• Navýšení rozpočtu celé stavby o cca 110 mil. Kč 
• Pozastavení projektu do doby vyřešení způsobu 

likvidace odpadů a jejího financování 



Konference „Sanační technologie  XV“ 

                                                              Pardubice,  23. května 2012 

Skládka na Točně v Příboře  
Zpracování odborné studie zaměřené na reálnou bilanci odpadů 
v zářezu trasy komunikace I/58 skládkovým tělesem 

• Stanovení bilance znečištěných zemin – 18 tis.m3 

• Návrh změny přístupu k jejich likvidaci 
 = snížení množství zemin vymístěných z lokality 

= stanovení limitů znečištění akceptovatelného  
k ponechání na „zatížené“ lokalitě 

• Vyřešení otázky, jak naložit se znečištěnými  
zeminami bez nutnosti jejich vymísťování 
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Skládka na Točně v Příboře  
Výhody navrženého řešení 

• Rekultivace zbylé části skládky v majetku města  
= vyřešení ekologické zátěže, přínos pro ŽP 

• Úspora finančních prostředků investora stavby 
 = zdárné dokončení stavby ochvatu Příbora 

• Zlepšení podmínek prostředí v obytné zástavbě 
= protihlukový efekt valu, odvedení přívalových 
   dešťů z lokality 
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6 / 2011 



Konference „Sanační technologie  XV“ 

                                                              Pardubice,  23. května 2012 

11 / 2011 
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Monitoring kvality podzemní vody a hydrometrická měření 
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Jaký byl smysl příspěvku?? 
Co chtěl autor sdělit plénu ?? 

Úspěchu sanace a dosažení vytýčených cílů 
rekultivace na této akci nebylo dosaženo díky 
nasazení převratných  technologií,  ale vhodně 
zvoleným přístupem k logistice nakládání 
s odpady a konstruktivní komunikací s majiteli  
okolních pozemků dotčených starou skládkou.  



Děkuji za pozornost 
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