
ID opatření HOD31004004

Název opatření v plánu povodí SKM - Benzina s.r.o. ČSPHM Český Těšín (HOD210014)

Číslo opatření v kapitole plánu 

povodí
004

Katalogový název opatření Stará kontaminovaná místa

Katalogové číslo opatření 1004

Dílčí povodí HOD

ID vodního útvaru HOD_0790

Název vodního útvaru Olše od toku Ropičanka po odbočení státní hranice

HMWB ano

Kraj Moravskoslezský kraj

Obec Český Těšín

Katastrální území Český Těšín

Přibližná souřadnice X S-JTSK -447160,78

Přibližná souřadnice Y S-JTSK -1114052

Říční kilometr -

Program opatření ne

Typ opatření základní

Podtyp opatření -

Typ listu opatření A

Vliv 1 1.5

jen_1_vliv

Klíčový typ opatření 1

Opatření za účelem postupného ukončení emisí, vypouštění a 

úniků prioritních nebezpečných látek nebo snížení emisí, 

vypouštění a úniků prioritních látek.

opatření_nemá_víc_KTM

opatření_nemá_víc_KTM

Jiný klíčový typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodního útvaru 1 FCH_SZL

Ukazatel a stav vodního útvaru 2

Ukazatel a stav vodního útvaru 3

Ukazatel a stav vodního útvaru 4

Ukazatel a stav vodního útvaru 5

Nositel opatření  

Partnerská organizace -

Náklady investiční [tis. Kč]  

Náklady provozní [tis. Kč/rok]

Způsob financování Ministerstvo financí

Financování z fondů EU ne

Možné překážky  

Efekt na chráněnou oblast 1

Efekt na chráněnou oblast 2

Efekt na chráněnou oblast 3

Chráněná oblast, na kterou má 

opatření zlepšující efekt

lokalizace vlivu : ID vypouštění 2316003

jen 1 vliv

Způsob hodnocení realizovanosti pro 

reporting

Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií 

apod.) vůči plánovaným realizacím

List opatření
Základní charakteristiky opatření



Cyklus plánů, ve kterém bylo 

opatření navrženo
1

Předpokládané zahájení opatření 

[rok]
 

Rok (období) předpokládané 

realizace opatření [rok]
 

Předpokládaný rok zlepšení [rok]

Opatření na páteřním toku  

Ukazatel zlepšení 1 -

- -

-

-

Ukazatel zlepšení 2 -

- -

-

-

Ukazatel zlepšení 3 -

- -

-

-

Ukazatel zlepšení 4 -

- -

-

-

Parametry opatření

Popis opatření

2019/05 Částečná odtěžba kontaminovaných zemin v rámci 

stavební rekonstrukce, vlastní sanace zatím neproběhla 

(rozhodnutí o uložení opatření k nápravě vydáno v  r. 2011), 

monitoring podzemní vody ukončen. 

2008: Dosavadními sanačními pracemi bylo dosaženo poměrně 

dobrého snížení celkové zátěže území a byla odstraněna hlavní 

část kontaminace. Stávající kontaminaci kolektoru podzemních 

vod je možné považovat za zbytkovou s intenzivně probíhajícími 

atenuačními procesy. K sanaci kolektoru podzemních vod není 

nutné stanovovat žádná nápravná opatření aktivního 

charakteru. Stávající limit NEL v podzemní vodě 2 mg.l-1 

stanovený rozhodnutím RŽP OkÚ Karviná z 25. 6. 1999 byl 

vhodným kritériem sanace. Na jedné straně dostatečně 

omezoval kontaminaci benzínovou frakcí s vysokým podílem 

benzenu a na druhé straně omezoval i kontaminaci oleji, které 

mohou vytvářet film na hladině podzemní vody. Vzhledem k 

tomu, že znečištění podzemních vod neohrožuje žádné 

příjemce rizik, není potřebné nadále aplikovat limit sanace 

podzemních vod. S ohledem na cíle ochrany vod zákona o 

vodách je však potřebné stanovit cíle nápravných opatření: 

snižování závadného stavu na vodách, zamezení promývání 

ohniska kontaminace u bývalé jímky UMO. 

monitoring podzemní vody ukončen



Ukazatel zlepšení 5

způsob hodnocení efektu opatření 

ukazatel 5
-

-

-

Ukazatel zlepšení 6

způsob hodnocení efektu opatření 

ukazatel 6
-

-

-

Ukazatel zlepšení 7

způsob hodnocení efektu opatření 

ukazatel 7
-

-

-

Ukazatel zlepšení 8

způsob hodnocení efektu opatření 

ukazatel 8
-

-

-

Ukazatel zlepšení 9

způsob hodnocení efektu opatření 

ukazatel 9
-

-

-

Ukazatel zlepšení 10

způsob hodnocení efektu opatření 

ukazatel 10
-

-

-

Převzato z předchozícho cyklu ano

Stav realizace opatření v roce k datu 

vyplnění
nezahájeno

Stav realizace opatření na konci roku 

2027

-

Překážky bránící realizaci -

Skutečný, nebo aktuálně 

předpokládaný rok dokončení

-

Skutečné náklady v období 2021-

2027 (mil. Kč)

Z toho využité prostředky z fondů EU 

(mil. Kč)

Doplňující text (např. odůvodnění 

zpoždění realizace) - domo - 

nereportuje se

Doplňující text v angličtině

Implementace opatření v období 2021 až 2027


