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Výsledky monitoringu 4 

Vzorky průsakových vod byly odebírány pomocí odběrného válce. Před zahájením 

čerpání pro odběr vzorku podzemní vody byla vždy ověřena aktuální hloubka vrtu, byl 

proveden záměr úrovně hladiny podzemní vody a senzorické posouzení vody. Vzorky 

podzemní vody z vrtů byly odebírány v dynamickém stavu, po začerpání, kterým byla 

provedena obměna celého objemu podzemní vody ve vrtu. Další podmínkou, která byla 

splněna před odběrem vzorku podzemní vody, bylo ustálení pH, vodivosti a teploty 

čerpané podzemní vody. Po ukončení čerpání byla opět změřena úroveň hladiny 

podzemní vody. Hladina podzemní vody byla vždy měřena od stejného odměrného bodu, 

a to od okraje zhla ví. 

Po odběru byly vzorky ihned dopraveny do akreditované laboratoře . 

4. VÝSLEDKY MONITORINGU 

Zkušební protokoly chemických analýz tvoří přílohu č. 3. 

Hodnoty pH a teploty vody uvedené v tabulce v příloze č. 2 jsou hodnoty změřené 

při odběru v terénu, ve zkušebních protokolech v příloze č. 3 jsou uvedeny hodnoty 

změřené v laboratoři . 

Hladina podzemní vody byla zjištěna dne 14.6.2011 podstatně níže než při 

minulém odběru dne 25.3.2011. Zatímco v březnu byla hladina vody v monitorovacích 

vrtech v hloubce 0,80 m (11 4) - 2,10 m (11 5) od odměrného bodu (OB), v červnu se 

vyskytovala v úrovni 2,64 m (11 4) - 3,39 m (115). Teplota vody v jednotlivých vrtech byla 

změřena v rozmezí 12,6 - 13,0 °C a dá se říci, že vzhledem k teplotě vzduchu (24 - 25 oCl 

odpovídala přirozeným poměrům. 

4.1 PODZEMNí VODY 

Ve vrtech V 3 - V 5 byla zjištěna poměrně stálá hodnota pH (6,85 - 7,26) , která 

byla téměř totožná s měřením v březnu 2011 a stejně jako tehdy se mírně zvyšovala 

postupně od vrtu V 3 k vrtu V 5, tzn. směrem od skládky se snižovala kyselost podzemní 

vody. Se vzdáleností od skládky se v červnu 2011 (stejně jako v březnu 2011) snižovala 

vodivost podzemní vody, která klesala z hodnoty 1457 IlS/cm ve vrtu V 3 k 1093 IlS/cm 

ve vrtu V 5, dále se snižoval obsah rozpuštěných látek (996 - 786 mg/l) a množství 

rozpuštěných solí (858 - 693 mg/l). Naopak hodnoty vyjadřující množství organických 

látek ve vodě jako BSKs (5 - 27 mg/l) , CHSKc, (21 - 89 mg/l) či organicky vázaných 
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halogenů AOX (0,024 - 0,044 mgll) se zvyšovaly s rostoucí vzdáleností od skládky, což 

bylo zjištěno již při minulém odběru v březnu a nyní se tato skutečnost opět potvrdila. 

Koncentrace chloridů (132 - 137 mgll) byly v podstatě konstantní ve všech vrtech. 

V porovnání s hodnotami při minulém odběru (březen 2011) došlo k mírnému 

snížení hodnot vodivosti, koncentrací rozpuštěných anorganických solí a rozpuštěných 

látek ve všech vrtech, dále k poklesu koncentrace chloridů ve vrtu V 3. U hodnot BSKs, 

CHSKc,a AOX bylo naopak zjištěno zvýšení proti minulému odběru. 

Výsledky analýz podzemních vod byly vyhodnoceny dle Kritérií znečištění zemin a 

podzemní vody, která byla uvedena v Metodickém pokynu Ministerstva životního 

prostředí ČR z roku 1996, kterým se stanoví kritéria znečištění podzemní vody (dále 

jen MP). Z tohoto hlediska nebylo žádnou sledovanou položkou převýšeno kritérium C. 

Obsahem chloridů ve vrtu V 3, V 4 a V 5 a koncentrací amonných iontů ve vrtu V 3 

bylo převýšeno kritérium B. Vyšší koncentrace amonných iontů mohou být zapříčiněny 

přítomností železa, které je ve vrtu V 3 ve vyšších koncentracích než u ostatních vrtů. 

Dále byla nevýznamně převýšena pouze kritéria A (hodnoty přirozeného pozadí) u 

koncentrací tenzidů (V 4, V 5) a amonných iontů (V 4, V5). 

Výsledky analýz podzemních vod jsou zpracovány do přehledné tabulky v příloze 

Č. 4.1. 

4.2 PRÚSAKOVÉ VODY 

Kvalita průsakových vod není hodnocena, informace o nich byla použita pro 

srovnání a posouzení možnosti ovlivnění podzemních a povrchových vod. Složení 

průsakových vod v jímce odpovídá výluhům ze skládky a příliš se neliší od hodnot 

zjištěných v minulém období. Potvrdil se trend zvyšování hodnoty BSKs, ale nedošlo 

k dalšímu snižování koncentrace amoniaku ani zvýšení koncentrace síranů, jako tomu 

bylo v minulém období. 

Chemismus průsakových vod je názorně uveden v přehledné tabulce v příloze 

č.4.2. 

5. ZÁVĚR 

Monitorovací práce provedené v 14.6.2011 byly provedeny v souladu s požadavky 

schváleného provozního řádu z dubna 2009 pro skládku Slavičín. 

Slavičín, monitoring skládky odpadů (dokumentační zpráva za 2.čtvrtletí 2011) 



Závěr 6 

Se vzdáleností od skládky se snižovala vodivost podzemní vody, obsah 

rozpuštěných látek a množství rozpuštěných solí. V podzemních vodách bylo zjištěno 

zejména zvÝšení koncentrací chloridů, nejvíce ve vrtu V 3 nejblíže ke skládce, ale i ve 

vrtech V 4 a V 5. Ve vrtu V 3 bylo také zjištěno zvÝšené množství amonných iontů. 

Obsahem chloridů ve vrtu V 3, V 4 a V 5 a koncentrací amonných iontů ve vrtu V 3 bylo 

převÝšeno kritérium B. 

S rostoucí vzdáleností od skládky se naopak zvyšovaly hodnoty vyjadřující 

množství organických látek ve vodě jako BSK5, CHSKc, či organicky vázaných halogenů 

AOX. 

Složení průsakovÝch vod v jímce odpovídá vÝluhům ze skládky a příliš se neliší od 

hodnot zjištěných v min ulém období. 

Průběh vzorkování a vÝsledky analýz budou dokumentovány a podrobněji 

vyhodnoceny v rámci zpracování závěrečné zprávy za celý rok 2011. 

V Holešově, červenec 20 II Vypracovala: Ing. Alena Svobodová 

'-.-
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