
ID opatření HOD31004069

Název opatření v plánu povodí SKM - Benzina s.r.o. ČSPHM Zlaté Hory

Číslo opatření v kapitole plánu 

povodí
069

Katalogový název opatření Stará kontaminovaná místa

Katalogové číslo opatření 1004

Dílčí povodí HOD

ID vodního útvaru HOD_0930

Název vodního útvaru Zlatý potok od pramene po státní hranici

HMWB ne

Kraj Olomoucký kraj

Obec Zlaté Hory

Katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách

Přibližná souřadnice X S-JTSK -529308,4272

Přibližná souřadnice Y S-JTSK -1049304,231

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 MF ČR

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 19319004

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
3

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 -

- -

-

-

Parametry opatření

Popis opatření

2019/12 Na základě doprůzkumu navrženo odstranění zbytkové 

kontaminace metodou  biodegradace In-situ. 

V roce 2002 proběhla sanace v souvislosti s kompletní 

rekonstrukcí ČS PHM. Sanačními pracemi byly odstraněny 

nadlimitně znečištěné zeminy z prostoru bývalého úložiště 

PHM, výdejních stojanů a většina zemin ze „severního“ okraje 

lokality. Zde bylo z důvodu technické nerealizovatelnosti nutné 

ponechat nadlimitní kontaminované zeminy zasahující pod 

těsně 

přiléhající místní komunikaci a obytnou výstavbu. Celkové 

množství odtěženého pevného materiálu odvezeného k 

dekontaminaci bylo 1 679,35 tun. Celkové množství sanovaných 

vod činil cca 350 m3. Voda byla sanována mobilní sanační 

jednotkou instalovanou na lokalitě. 

Dne 27.9.2013 bylo provedeno rozšířené vzorkování studny 

pana Psotky, z důvodu zjištění míry kontaminace ropnými 

látkami v rozdílných hydraulických poměrech a možnosti 

kontaminace podzemní vody dalšími polutanty. Rozšířené 

vzorkování bylo provedeno jak ve statickém stavu, tak 

dynamicky po krátkodobém začerpání a dále po nárazovém 

odčerpání celého objemu studny v rozsahu: NEL (nepolární 

extrahovatelné látky), C10-C40, BTEX (benzen, toluen, 

ethylbenzen, xyleny), MTBE (methyl terc-butylether), fenoly. 

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že na lokalitě po provedené 

rekonstrukci a sanaci přetrvává 

v oblasti S a SV od čerpací stanice zbytková kontaminace v 

podzemní vodě a to v řádech 

jednotek mg/l v parametru NEL, resp. C10-C40.



Ukazatel zlepšení 4 -

- -

-

-

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 ne

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


