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PODKLADY
[1] Základní vodohospodářská mapa M 1:50000, list 12-21 Kralupy nad Vltavou.
[2] Státní mapy ČR 1:10000, listy 12-21-15, 12-21-20.
[3] Státní mapy ČR 1:5000, list Kralupy nad Vltavou 9-0, Mělník 9-9.
[4] Fotodokumentace zpracovatele tohoto odborného posudku, červenec – listopad 2011.
[5] Informace o nakládání s vodami v areálu CTR (MERO) + schéma areálového odvodňovacího
systému, vedení dešťové kanalizace z areálu do Vltavy, ve vektorovém formátu *.dwg,
Vyhodnocení monitoringu v letech 2009, 2010, Ing. Kožená Blanka - MERO, předáno 08/2011.
Prohlídka areálu CTR MERO zpracovatelem tohoto posudku a představitely obce Nelahozeves
dne 15.8.2011.
[6] Informace o nakládání s vodami v areálu Kámen Zbraslav – pískovna, předaná digitální situace
(polohopis a výškopis) areálu ve formátu *.dxf, Ing. Luboš Váňa – Kámen Zbraslav, 08/2011.
Prohlídka areálu Kámen Zbraslav dne 28.7.2011.
[7] Informace o nakládání s vodami v areálu .A.S.A.- skládka UHY, s.r.o, p. Stanislav Hladík – ASA,
08/2011.
[8] Informace Obecního úřadu Nelahozeves, pamětníků a obyvatel Nelahozevsi.
[9] Zápis z jednání na Skládce Uhy, s.r.o ze dne 13.9.2011, prohlídka areálu skládky, měření
zpracovatele – úroveň HPV na HG pozorovacím objektu KV-1, předané podklady od
provozovatele skládky: závěrečná zpráva – vyhodnocení monitoringu za rok 2010, A4 výkres
zaměření současného stavu ke dni 14.6.2011, výkres – obrys IV. etapy skládky, závěrečná zpráva
k vybudovanému vrtu KV-1 z 05/2011.
[10] Doporučený standart technický – Hydrologické výpočty, Doc. Váška, ČKAIT 2001.
[11] Vodovodní a kanalizační tabulky, Herle a kol., SNTL Praha, 1983.
[12] ČSN 83 80 30 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek
[13] ČSN 83 80 32 Skládkování odpadů - Těsnění skládek
[14] ČSN 83 80 33 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek
[15] ČSN 83 80 34 Skládkování odpadů - Odplynění skládek
[16] ČSN 83 80 35 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek
[17] ČSN 83 80 36 Skládkování odpadů - Monitorování skládek
[18] Vyhláška 294/2005 Sb. (aktuální znění, účinné od 1.4.2011); o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
[19] Odborný posudek zajištění výtoku z pramenního vývěru v dílčí části povodí Vltavy, v obci
Nelahozeves – místní části Hleďsebe, zpracoval: VHSPROJEKT, 09/2011.
[20] Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, Skladka Uhy – IV. Etapa, rozšíření skládky
odpadů a kompostárna, přílohy č.5, 6. 04/2009, zpracoval: Pöyry Environment a.s. Brno.
[21] Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, skládka Uhy IV. Etapa,
odpovědný projektant Ing. Jaroslav Sedláček, AI pro vodohospodářské stavby č. 1002077
zpracovatel projektu ASA, s.r.o., 01/2011. Zdroj: Stavební úřad MěÚ Kralupy nad Vltavou.
[22] Ověřená projektová dokumentace REGIONÁLNÍ SKLÁDKA UHY, odpovědný projektant Ing.
Cyril Mikyška AŽP, 05/1994, stupeň prováděcí projekt P, (na základě pozdějších označení jde o
I. Etapu skládky – poznámka zpracovatele), zdroj: archív Stavebního úřadu ve Velvarech. Součástí
složky uložené na stavebním úřadu je geodetické zaměření skutečného provedení dna složiště.
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[23] Ověřená projektová dokumentace SKLÁDKA UHY II., odpovědný projektant Ing. Vladimír Vejl,
AI 0006796, datum 04/2001, stupeň DSP, zdroj: archív Stavebního úřadu ve Velvarech. Součástí
složky uložené na stavebním úřadu je geodetické zaměření skutečného provedení dna složiště,
dokladová část.
[24] Ověřená projektová dokumentace SKLÁDKA UHY III., , odpovědný projektant Ing. Jaroslav
Sedláček, AI 1002077, datum 04/2008, stupeň DUR+DSP, zdroj: archív Stavebního úřadu ve
Velvarech. Součástí složky uložené na stavebním úřadu je geodetické zaměření skutečného
provedení dna složiště, dokladová část.
[25] Integrované povolení skládky UHY čj. 16970/151863/2004/OŽP ve znění změny
1812/46083/2006/OŽP/Tr-4, KÚ Středočeského Kraje ze dne 22.1.2007, Změna integrovaného
povolení skládky UHY ze dne 22.1.2009 pod č.j. 157591/2008/KUSK OŽP/Ži.
[26] A.S.A monitoring skládka Uhy – vybudování monitorovacícho vrtu KV-1 na skládce Uhy –
závěrečná zpráva, Geotest Brno, a.s., Ing. Pavel Benkovič, květen 2011. Zdroj A.S.A [9].
[27] A.S.A monitoring skládka Uhy, Závěrečná zpráva za rok 2010. Geotest Brno, a.s., Mgr. Romana
Jurečková, prosinec 2010.
[28] Dokladová část + složka DUR dokumentace [21] vyjádření MŽP k EIA, strana 15, bod 5. řešení
rizika plynoucího z blízkosti hladiny podzemní vody vzdálené pouhé 2 m ode dna skládky –
vypořádání. Zdroj: Stavební úřad v Kralupech 11/2011.
[29] Oznámení zahájení územního řízení skládky UHY IV. etapa a pozvání k veřejnému ústnímu
jednání MUKV 32338/2011 VYST místě příslušného stavebního úřadu v Kralupech nad Vltavou,
ze dne 3.11.2011.
[30] ČSN 759010 – návrh, Vsakovací zařízení srážkových vod.
[31] Povodí Vltavy – regionální skládka UHY – stanovisko č.j. 221.4/480/94 ze dne 3.2.1994 ( jde o
první etapu skládky – poznámka zpracovatele). V Bodu A.2 správce povodí požaduje vzhledem
k propustnosti podloží a druhům ukládaného odpadu skládku opatřit minerálním těsněním tl. 0,6 m
namísto rohoží Bentofix (na bázi bentonitu – poznámka zpracovatele).
[32] Stanovisko správce povodí zn. 2006/300032/242 ze dne 18.7.2006 a dále jeho vyjádření zn.
2008/36727/242 ze dne 22.8.2008 k rozšíření skládky o III. etapu.
[33] Dokladová část – zdůvodnění projektu Skládky UHY II, vyjádření Povodí Vltavy, s.p. Jako
samostatné desky je součástí ověřené PD ve stavebním řízení II. Etapy skládky, datum 04/2001,
archív Stavebního úřadu ve Velvarech.
[34] Posun a přetvoření SO 101 – provozní budova, Ing. Ilja Čurda – oprávněný geodet, 15.12.1994.
Dokladová složka – dokumentace skutečného provedení, archív Stavebního úřadu ve Velvarech.
Byly zaměřeny geometrické posuny stavebního objektu SO 101 – provozní budova. Stavební
objekt vykazoval značný posun ve směru se střední hodnotou 4,71 m!
[35] Projekt uzavírání, rekultivace, monitorování regionální skládky Uhy (I. etapa skládky –
poznámka zpracovatele), Ing. Vladimír Vejl, květen 1998, zdroj – archív Stavebního úřadu ve
Velvarech.
[36] Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, Skladka Uhy – IV. Etapa, rozšíření skládky
odpadů a kompostárna – SOUHRNNÁ ZPRÁVA 04/2010, vypracoval: ECO-ENVI-CONSULT
Jičín.
[37] Poskytnutá data Geofondem, 11/2011: veškeré dostupné geologické a hydrogeologické údaje v
řešeném území, souřadnice vrtů, hloubky hladiny podzemní vody. Na základě objednávky VHS
PROJEKT.
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[38] Platný Územní plán obce Nelahozeves, na základě schválení zastupitelstvem obce Nelahozeves č.
35/2005.

ZADÁNÍ
Na základě objednávky obce Nelahozeves předkládáme odborné posouzení projektové
dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, skládka Uhy IV. Etapa [21].
Objednatel požaduje:


Úplnou kontrolu navrženého technického řešení skládky a kompostárny,
posouzení realizovatelnosti projektové dokumentace pro územní řízení [21].
Posouzení souladu projekčního návrhu se závaznými normami, předpisy a
dokumentací EIA.



Posouzení vlivu stavby na okolí, zejména v souvislosti s již realizovanou I., II.,
III. etapou Skládky Uhy.



Prověření souladu projektové dokumentace [21] s územním plánem obce
Nelahozeves [38].



Zpracování hmotové bilance ukládání materiálu jednak na stávající skládku s
porovnáním hmotové bilance při provozu IV. Etapy skládky (ukládání 3,98 mil
m3 odpadu během 20 let a současného provozu kompostárny).



Doporučení dalšího postupu, formulace exaktních a srozumitelných závěrů.

POSOUZENÍ PROJEKTU SKLÁDKY [21]
Projektová dokumentace navrhuje realizaci samostatného složiště skládky komunálního
odpadu objemu 3,98 mil. m3 spolu s nezbytným technickým vybavením a kompostárnou.
Navržená kompostárna je posouzena v samostatné kapitole. V projektové dokumentaci [21] je
skládka navržena jako jedno velké složiště půdorysného rozměru dna cca 410 x 658 m,
rozdělené do třech dílčích ploch A, B, C, které jsou na úrovni dna v příčném řezu skládky
střechovitě odvodněny do obvodového svodného potrubí, a následně jsou přes čerpací stanice
odvodněny do třech jímek průsakových vod. Každá dílčí plocha (sektor skládky) je systémem
plošné drenáže na dně vč. systému sběrných drénů zaústěných přes kontrolní šachtice
zaústěna do svodných potrubí podél skládky. Sestava jednotlivých prvků skládky je navržena
dle normových požadavků. K projekčnímu návrhu [21] máme tyto technické a formální
připomínky:
1. V projektové dokumentaci nejsou uvedeny kóty nejnižších míst skládky
(základové spáry nejspodnější těsnící vrstvy). Ve všech případech jde půdorysně o
místa pomyslných průniků perforovaného a neperforovaného (vodotěsného) úseku
sběrného drénu, který v předmětném místě prochází izolačním souvrstvím. Dále je
tento bod uváděn jako “kritické místo”, případně jako “kritická výška”. Jde o místo,
kde drén v nejnižším místě opouští půdorys skládky a jeho jímací funkce (odvod
vod, které se dostanou do skládky atmosférickými srážkami) přechází do funkce
transportní. Protože voda musí ze skládky odtékat gravitačně (normový požadavek),
jednotlivá zaústění sběrných drénů do svodného potrubí po obvodu (také
provedeném ve sklonu) vymezují nejnižší místa skládky. V dokumentaci (příčné a
podélné řezy skládkou) je uváděna jako nejnižší místo úroveň hrubých terénních
úprav. Předpokládáme, že jde o nejnižší místo pod úrovní izolačního souvrství, tedy
0,5 m pod úrovní sběrného drénu (při uvažování 2 x 0,25 m minerálního těsnění). V
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předchozích etapách skládky, kde byly jednotlivé plochy složiště zhruba desetinové
oproti posuzovanému projektu (viz tab. 2) byl odvodňovací systém dna jednodušší a
pro každou plochu bylo exaktně ve všech přílohách PD (půdorysy, řezy, technické
zprávy) stanoveno nejnižší místo skládky. V PD IV. Etapy [21] uvedené chybí.
Nejnižší místo základové plochy složiště není okótováno ani nijak popsáno v žádné
příloze dokumentace. V řešeném případě jde o několik ploch, tj. A, B, C, viz výkres
D.2.06 Schéma vodního hospodářství. Každá plocha má samostatný gravitační
odvodňovací systém s nejnižším místem. Dále uvádíme transparentní
(kontrolovatelný) postup zjištění úrovní nejnižších míst skládky na základě
dostupných dílčích údajů z jednotlivých výkresových příloh PD [21].
PLOCHA A
Na výkrese D.2.08 je v přehledné tabulce uvedena kóta dna 220,06 sběrného drénu
č. 7a při jeho přímém zaústění do čerpací šachty ČŠ7a, odpovídá také řezu A-A, viz
výkres D.2.02. Příčný sklon sběrného drénu 7a je v řešeném úseku 1,5% (viz
D.1.04), vzdálenost zaústění do ČŠ7a a kritického místa je 19,0 m, dno drénu tedy
protíná kritické místo v úrovni 220,06 + (19,0 x 0,015) = 220,34, ode dna potrubí je
nutno odečíst min. 0,50 m (tl. minerálního těsnění skládky a skladby izolačního
souvrství), tj. 220,34 – 0,5 = 219,84. Kritická výška (nejnižší místo skládky) pro
plochu A je tedy 219,84.
PLOCHA B
Na výkrese D.2.08 je v přehledné tabulce uvedena kóta dna 218,91 sběrného drénu
č. 21b při jeho přímém zaústění do čerpací šachty ČS 21 b. Příčný sklon sběrného
drénu 21b je 1,5% (viz D.1.04), vzdálenost zaústění do ČS 21b a kritického místa je
29,0 m, dno drénu tedy protíná kritické místo v úrovni 219,34. S ohledem na
zakružený tvar skládky (odsazení kritického místa o 29 m od ČS 21b v řešené trase
drénu č.21b) provádíme kontrolu i na nejbližším drénu č. 20b. Podélný sklon
svodného potrubí B (obvodový drén kolem skládky) je 0,64 %, projektová
dokumentace tento údaj neuvádí, při zpětném výpočtu tohoto sklonu vycházíme ze
znalosti výškového řešení podélného řezu skládkou D.2.01 vedeném v hřebeni
plochy B a navržených jednotných sklonů sběrných drénů. Vzdálenost vyústění
sběrných drénů 21b, 20b při jejich zaústění do svodného potrubí B je 22,0 m, kóta
zaústění sběrného drénu je 218,91 (viz. výše), kóta zaústění sběrného drénu 20b je
tedy 218,91 + (22,0 x 0,0064) = 219,05. Vzdálenost mezi zaústěním drénu 20b do
kontrolní šachty Š20b a kritického místa je 13,5 m, sklon drénu je 1,5 %, dno drénu
tedy protíná kritické místo v úrovni 219,05 + (13,5 x 0,015) = 219,25. Z výše
uvedeného vyplývá, že kritická výška drénu č.20b je níže než kritická výška drénu
č.21b, tj. 219,25 < 219,34, při započtení tloušťky těsnění skládky vychází 219,25 0,5 = 218,75. Kritická výška (nejnižší místo skládky) pro plochu B je tedy 218,75.
PLOCHA C
Na výkrese D.2.08 je v přehledné tabulce uvedena kóta dna 218,25 sběrného drénu
č. 16c při jeho přímém zaústění do čerpací šachty ČS 16c. Příčný sklon sběrného
drénu 16c je 1,5% (viz. D.1.04), vzdálenost zaústění do ČS 16c a kritického místa je
15,0 m (viz příčný řez skládkou B-B, výkres D.2.03), dno drénu tedy protíná kritické
místo v úrovni 218,25 + (15 x 0,015) = 218,475, při započtení tloušťky těsnění
skládky vychází 218,475 – 0,5 = 217,975. Obdobná situace je na druhé straně
skládky u sběrného drénu č.1c, který je zaústěn do ČS 1c na stejné kótě 218,25.
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Kritická výška (nejnižší místo skládky) pro plochu C je tedy 217,975, hladina
podzemní vody by měla být min. o 1,0 m pod touto úrovní.
Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1: Výškové úrovně jednotlivých ploch IV. etapy skládky.
PLOCHA

NEJNIŽŠÍ
ÚROVEŇ
DNA
DRÉNU

NEJNIŽŠÍ
DNO
TĚSNĚNÍ
SKLÁDKY

NORMOU
POŽADOVANÁ
ÚROVEŇ MAX.
HPV

NÁVRHOVÁ
ÚROVEŇ
HPV

A

220,340

219,840

218,840

219,550

B

219,250

218,750

217,750

219,550

C

218,475

217,975

216,975

219,550

ZAMĚŘENÁ
ÚROVEŇ
HPV

IU-9:
219,550
IU-5:
218,150
IU-4:
215,270

ZÁVĚR

NEVYHOVUJE
218,840 < 219,550 (219,550)

NEVYHOVUJE
217,750 < 218,150 (219,550)

NEVYHOVUJE
216,975 < 215,270 (219,550)

Poznámky:
-

Veškeré výškové úrovně jsou uvedeny v Bpv (m n.m.).

-

Nejnižší úroveň dna drénu – viz výše uvedený výpočet tohoto posudku.

-

Dno těsnění skládky = nejnižší úroveň dna drénu – 0,5 m (viz bod 2. tohoto
posudku).

-

Normou požadovaná úroveň max. HPV = nejnižší úroveň dna těsnění – 1,0 m.

-

Návrhová úroveň HPV byla stanovena jako jednotná nejvyšší dosažená úroveň
HPV také dokumentací EIA. Zpracovatel tohoto posudku zamítá logiku proudění
podzemní vody v přehutněném a odlehčeném nebo následně přitíženém podzákladí
skládky. Připuštění proudění se spádem např. 4,0 – 4,5 m v příčném řezu skládkou
A-A by vedlo ke katastrofálním důsledkům v podzákladí (podrobně viz bod 3.
tohoto posudku).
Dílčí závěr: Návrh tvaru dna skládky neodpovídá normovému požadavku. Není
akceptovatelné skládku založit pod normou požadovanou úrovní HPV.

2. Projektová dokumentace uvažuje prakticky pouze s realizací tenké izolační
rohože na bázi bentonitu. Tvrzení opíráme o skutečnost, že výškové řešení
uvedené ve výkresech řezů (přílohy D.2.01, D.2.02, D.2.03) uvádí kótu HRUBÝCH
TERÉNNÍCH ÚPRAV, která odpovídá úrovni dna vyprojektovaných sběrných
drénů (pravděpodobně s uvažováním tenké rohože jako izolačního souvrství v tl.
jednotek mm). Uvažované kóty HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV neodpovídají
použití zemního těsnění v min. tloušťce 0,5 m, v souladu se závaznou normou [13].
Také je nutno upozornit, že předmětná norma tenké těsnící rohože (zpravidla na bázi
bentonitu) zařazuje jako „ostatní druhy těsnění “ pro vylepšení geologické bariéry,
které se navrhují výjimečně. Dále citujeme normu [13] a zmínku o bentonitových
rohožích: “zvláštní pozornost musí být věnována celistvosti a trvanlivosti
bentonitového těsnění s ohledem na vlastnosti podloží a okolního prostředí“.
Klíčová jsou stanoviska Povodí Vltavy, s.p., který se jako správce povodí vyjadřoval
ke všem předchozím etapám skládek (etapa I, II, III) a ve všech stanoviscích [31] –
[33] vyžadoval použití minerálního těsnění tl. 0,6 m namísto tenkých rohoží
z důvodu propustnosti podloží, základových podmínek a druhům ukládaného
odpadu! Zpracovatel tohoto posudku naprosto souhlasí s předchozími zdůvodněními
Povodí Vltavy, s.p. k těsnění prvních třech etap skládky. Zpracovatel tohoto
Odborný posudek projektu: SKLÁDKA UHY – IV. ETAPA, stupeň DUR, datum zpracování: 12.12.2011
VZHLEDEM K ROZSAHU A SLOŽITOSTI ŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ ZPRACOVATEL UPOZORŇUJE ČTENÁŘE, ŽE
POSUDEK MUSÍ BÝT INTERPRETOVÁN POUZE JAKO CELEK., ZPRACOVATEL NESOUHLASÍ S VYJÍMÁNÍM ČI JINÝM
POUŽITÍM DÍLČÍCH ČÁSTI POSUDKU.

6

www.vhsprojekt.cz
Ing. Martin Jakoubek, AI 0008590

posudku ve výše uvedeném bodu 1 (zjišťování nejnižších míst skládky) pracoval s tl.
zemního minerálního těsnění 0,5 m, nikoliv s nulovou tl. těsnění tak, jak je uvedeno
ve výkresech řezů (přílohy D.2.01, D.2.02, D.2.03). Marže 0,5 m je ve všech
případech přehledně zahrnuta do výpočtu (viz tab. 1). Projektová dokumentace [21]
uvažuje v textové části a v poznámkách na některých výkresech s oběma variantami
těsnění, v případě výškového řešení dna je záměr projektu jasný – tj. použití tenké
rohože. Výškové řešení je závazné pro stanovení limitů v rámci územního řízení.
Dokumentace DUR by měla s ohledem na zákonné požadavky jednoznačně
polohově a výškově stabilizovat stavbu! Proto je dle názoru zpracovatele nutné
vyjasnit realizaci či nerealizaci izolačního souvrství tl. 0,5 m a maximální
zahloubení stavby již v tomto stupni PD a to i s ohledem na závazné limity dané
dosahem hladiny podzemní vody, jak je popsáno v další části posudku.
Zpracovatel tohoto posudku nedoporučuje použití samotné bentonitové rohože
zejména s ohledem na plochu díla a mimořádně složité základové a hydrogeologické
poměry:


území je ovlivněno předchozí báňskou činností, pod navrženým půdorysem
skládky probíhala těžba písku. Současně byla v ploše skládky provedena částečná
sanace – zavezení různě propustných materiálu a rozprostření ornice, viz PD [21],
dokumentace EIA [20].



v místě je proměnlivá tloušťka původního kvartérního podloží, nelze vyloučit
proměnlivé sedání podloží (základové spáry skládky) po provedení navržených
zářezů a násypů terénu a jejich přehutnění. Uvedený problém je potřeba vidět
v kontextu přitížení izolačního souvrství odpadem založeném na diskutovaném
podkladu. Celkové max. přitížení je cca 34,5 m skládkovaného materiálu objemové
hmotnosti 1000 kg/m2 (po konsolidaci), tedy max. 34,5 tuny/m2, tj. 345 KN/m2!
Odkazujeme na známé komplikace a prokazatelně geodeticky zaměřené pohyby
některých stavebních objektů realizovaných v I.etapě skládky – např. provozní
budovy SO 101 viz [34]. Budova se po dokončení pohybovala ve vodorovném
směru o 4,71 m! Doporučujeme, aby v dalším stupni PD bylo uvedené podrobně
řešeno, zejména je nutné zvážit technické řešení úpravy podloží skládky v místech,
kde základová spára skládky bude protínat předkvartérní podloží, případně zde dojde
ke střídání malých a velkých mocností kvartérních štěrkopísků.



v řešeném území dochází k výraznému kolísání hladiny podzemní vody (HPV)
v dosahu díla – viz samostatný bod tohoto posudku. Odolnost bentonitové rohože při
styku s hladinou podzemní vody (nadlehčení vztlakem) je minimální oproti
zemnímu minerálnímu těsnění min. tl. 0,5 m.
Dílčí závěr: S ohledem na výše uvedené doporučujeme zamítnout realizaci tenkých
rohoží jako hlavní zemní těsnící vrstvy a dno zatěsnit zemním těsněním tl. min. 0,5
m v souladu s normovými požadavky [13]. Uvedené nevylučuje vložení tenké
bentonitové rohože do skladby izolačního souvrství pro zvýšení bezpečnosti návrhu
skládky, vždy ale v kombinaci s minerálním zemním těsněním minimální tl. 0,5 m
s normovými parametry. Doporučujeme, aby se všechny dotčené orgány ke
koncepci těsnění skládky vyjádřily.

3. Ve výkresové dokumentaci nejsou uvedeny rozhodné údaje, tj. hladina
podzemní vody (HPV) v dosahu záměru a průběh nepropustného podloží
(případně slabě propustného předkvartérního podloží). Jediná zmínka o úrovni
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HPV je v průvodní zprávě B na stranách 7, 8 [21]. V textu je uvedená pouze tabulka
bez jakéhokoliv kontextu a uvedení vzájemných vazeb mezi nejnižším místem
stavby a HPV. Ve výkresové dokumentaci uvedené údaje HPV a nepropustného
podloží naprosto chybí (zejména v kontextu se dnem skládky).
Z koncepčního hlediska byla nejvyšší úroveň HPV v půdorysu skládky (v blízkosti
hřebene, tj. střed skládky v místě řezové roviny A-A) zastižena ve vrtu IU-10 na
úrovni 220,550!, viz str. 16 dokumentace EIA [20]. Šlo o naraženou hladinu
podzemní vody, dále je u tohoto vrtu IU-10 dle názoru zpracovatele nepřesně
uváděna úroveň ustálené hladiny na kótě 218,58 – uvedeno v průvodní zprávě B na
straně 8 dokumentace [21]. Hloubka tohoto vrtu byla však pouze 2,0 m z úrovně
terénu 222,08, dno vrtu (sondy) bylo 220,08 – viz strana 16 dokumentace EIA [20].
Úroveň terénu v místě vrtu IU-10 222,08 odpovídá i stávajícímu terénu dle
podélného řezu skládkou a příčného řezu A-A (v blízkosti hřebene, tj. středu
skládky). Dno vrtu je 220,08, ustálená hladina je nepochopitelně presentována na
úrovni 218,58. Zpracovateli tohoto posudku není jasné, jak může být deklarována
ustálená hladina 1,5 m pode dnem vrtu – uvedené nelze v tomto místě změřit ani
popsat! Nedošlo zde k chybě, kdy ustálená hladina byla odečtena ode dna vrtu a
nikoliv od srovnávací roviny, tj. terén? Doporučujeme uvedenou klíčovou nejasnost
vyřešit písemnou formou - stanoviskem osoby s odbornou způsobilostí v oboru
hydrogeologie (původní zpracovatel průzkumných prací) do dokladové části
dokumentace DUR.
Generelně je ve všech dokumentech, tj. dokumentace EIA [20] i dokumentace DUR
[21], uváděna jako nejvyšší úroveň hladiny podzemní vody hladina vody ve vrtu IU9 na úrovni 219,55. Poloha tohoto vrtu je téměř shodná s nejnižším místem skládky
pro plochu A, s výškou dna 219,84 (viz výše bod 1.). Závazné (zákonné) předpisy a
závazné české technické normy [12] – [18] pro navrhování a výstavbu skládek
výslovně požadují, aby základová spára nejspodnější těsnící vrtsvy byla provedena
min. 1,0 m nad nejvyšší úrovní přirozené nebo gravitačním odvodněním upravené
hladiny podzemní vody. S žádným řízeným odváděním vody z podzákladí skládky
není v PD [21] uvažováno – vnější odvodňovací system není navržen ani nijak
uvažován. Tento klíčový normový požadavek (min. 1,0 m nad HPV) je důležitý
proto, aby nedošlo k porušení spodní stavby (zejména izolačního souvrství) např.
hydrostatickými účinky podzemní vody, tj. prolomení vztlakem a pod. s následnými
katastrofálními důsledky vedoucími ke znečištění prostředí v okolí skládky vlivem
porušení spodní stavby a izolačního souvrství. Tento požadavek není splněn: 219,55
+ 1,0 = 220,55. Nejnižší místo skládky by tedy mělo být na kótě 220,55!
Dokumentace EIA [40] na straně 9 uvádí: „Nejvyšší hladina podzemní vody byla
naměřena ve výši 218,16 m n.m., nejnižší místo základové plochy složiště je 220,75
m n.m“!! Ani jeden z uváděných údajů v dokumentaci EIA není reálně splněn.
Hladina podzemní vody není na kótě 218,16 m n.m., ale na kótě 219,55 m n.m.
(případně 220,55 m n.m. u vrtu IU-10). Nejnižší místo základové plochy složiště
není na kótě 220,75, ale pro plochu A na úrovni 219,84, pro plochu B 218,75 a pro
plochu C 217,975. Zde je nutno konstatovat, že pokud by byla dodržena podmínka
dokumentace EIA pro osazení nejnižšího místa složitě IV. etapy na kótě 220,75,
normové podmínky by byly splněny.
Dílčí závěr: Úroveň dna základové plochy složiště vzhledem k výšce hladiny
podzemní vody ani v jednom případě (plocha A, B a C) nesplňuje normový
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požadavek. Uvedený normový požadavek na odsazení základové spáry skládky od
HPV nelze v rámci územního řízení pominout (výškové osazení stavby).
Doporučujeme uvedené důsledně vyřešit!
4. V dokumentaci navržená likvidace dešťových vod z areálu skládky
vsakováním po jejím obvodu nerespektuje mimořádně složité hydrogeologické
poměry v podzákladí skládky. Problém likvidace dešťových vod není v
dokumentaci [21] srozumitelně popsán a vyřešen. Proto zpracovatel tohoto posudku
popisuje pravděpodobný mechanismus jevů, ke kterým by došlo během realizace a
po dokončení skládky dle navržené DUR [21]:
Stav I. - Stav rozestavěnosti skládky: Při realizaci izolačního souvrství bude nutno
provést nezbytné zemní práce tak, aby byl formou výkopů a násypů postaven
požadovaný tvar základové spáry skládky. Současně budou na dílčím povodí
skládky Uhy (I., II., III. etapa). ve stejném období likvidovány dešťové vody spadlé
na povrch uzavřené skládky přirozeným vsakem v úžlabí mezi nově budovanou
skládkou a uzavřeným tělesem etapy I. až III. Při společné hranici se skládkou Uhy
I. až III. se hladina podzemní vody může pohybovat zhruba na návrhové úrovni
219,55. Zpracovatel posudku upozorňuje na to, že nelze počítat se stavem, kdy bude
hladina podzemní vody pod postupně hutněnou plání skládky vykazovat gradient
(tzn. dojde k pohybu vody v příčném směru skládky, např. v řezu A-A´
s hydraulickým spádem cca 4,5 m, tj. rozdíl mezi úrovní HPV v IU-9 219,55 a v IU3 215,11) tak, jak je uvažováno v zákresu hydroizohyps (příloha č.1 souhrnné
technické zprávy C1 [21]). Projekt s největší pravděpodobností uvažuje s tímto
modelem pohybu vody pod základovou spárou skládky, tzn. současný stav proudění
vody nebude ovlivněn stavebními pracemi během realizace dna skládky. Zpracovatel
tohoto posudku uvedené (tj. vytváření hydraulického gradientu pod hutněným a
těsněným dnem skládky) vylučuje i s ohledem na stabilitu podložních vrstev skládky
a vysokou pravděpodobnost porušení těsnění vlivem hydrostatických účinků již
během stavby. V dalším stupni PD bude projektant zcela jistě požadovat maximální
zhutnění a „nestlačitelnost“ podzákladí skládky. Uvedené je však v přímém rozporu
s nezbytnou propustností tohoto materiálu pro pohyb podzemní vody a proudění
s gradientem cca 4,5 m. Výše uvedenou koncepci nelze přijmout a akceptovat.
Projektant musí jasně vysvětlit řešení tohoto problému již na úrovni dokumentace
DUR, protože uvedené limituje výškové založení stavby a objem tělesa.
K uvedenému stavu se musí na úrovni DUR vyjádřit i osoba s odbornou způsobilostí
v oboru hydrogeologie, příp. specialista v oboru geotechnika (míra hutnění
podkladních rostlých vrstev skládky a jejich propustnost), projektant by měl
přehodnotit realizovatelnost stavby podkladních vrstev skládky dle návrhu v DUR
[21].
Stav II. – Uzavřená skládka: Při tomto stavu budou dle PD veškeré vody spadlé na
těleso skládky likvidovány vsakem tvořeným vegetačním pruhem šířky cca 20 - 25
m po obvodu skládky. Současně pravděpodobně bude platit zákonný požadavek, že
vody spadlé na řešenou plochu nebudou povrchově odváděny mimo plochu areálu.
Uvedený stav nelze akceptovat bez dalších výpočtů a vyjasnění technického řešení
z těchto důvodů:


Propustnost předkvartérního podloží nebyla v půdorysu vsakovacího objektu nijak
posouzena. V dokumentaci DUR [21] je uváděna propustnost horninového prostředí
(koeficient filtrace) ve vrtu HV-201 v rozmezí 8,26.10-6 až 4,12.10-7 m.s-1.
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Horninové prostředí je v tomto případě slabě propustné pro infiltraci velkých
objemů vody. Zde je nutno konstatovat, že vrt HV-201 je dle [35] umístěn mimo
těleso skládky ve vzdálenosti 350 m od západní strany skládky a cca 900 m od
východní strany skládky.Tyto údaje tedy nejsou reprezentativní pro posuzování
vsakovacího objektu okolo skládky. Vlastní posouzení vhodnosti podloží k vsaku
v PD [21] chybí. Uvedený stav je u takto významné inženýrské konstrukce
neakceptovatelný a to i ve stupni DUR! Doporučujeme celý výpočet a posouzení
vhodnosti (na úrovni DUR tedy zejména proveditelnosti) vsaku v dosahu skládky
řešit dle návrhu předmětné normy [30], včetně provedení IN SITU nálevových a
vsakovacích zkoušek na úrovni základové spáry vsakovacího objektu. Součástí PD
DUR by dle názoru zpracovatele tohoto posudku mělo být vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie k navrženému systému vsakování.
Uvedené v dokumentaci [21] chybí.


S ohledem na hydrotechnický výpočet (viz Příloha č. 1 Hydrotechnické výpočty
Průvodní zprávy [21]), kde projektant uvádí, že celkový přítok do zásaku při výskytu
návrhového 15 min. deště je 490,7 l/s, nelze uvedené bez dalšího projekčního a
hydrogeologického posouzení považovat za realizovatelné s ohledem na fakt, že
projektem uvažovaná organizovaná infiltrace dešťových vod v bezprostředním
dosahu skládky může poškodit izolační souvrství dna uzavřené skládky. V projektu
je nutno vyjasnit, kam bude voda odváděna z akumulační jímky povrchových vod,
příp. jak bude vyřešen bezpečnostní přeliv z tohoto zařízení. Dále doporučujeme
doplnit hydrotechnický výpočet o plochy dílčího povodí skládky I. – III. etapy, které
budou odvodňovány do společného úžlabí mezi oběma stavbami.



Úroveň terénu vsakovacího pásu je navržena prakticky po celém obvodu nad
úrovní dna skládky. Při plošné infiltraci vody je nutno vyloučit poškození níže
uloženého izolačního souvrství dna skládky.



V projektové dokumentaci DUR [21] není likvidace dešťových vod prakticky
nijak technicky řešena, kromě výše uvedeného výpočtu množství zasakovaných vod
490,7 l/s. Součástí dokladové části složky spisu [29] dokumentace DUR je
stanovisko [28] - vyjádření MŽP k EIA, strana 15, bod 5. řešení rizika plynoucího
z blízkosti hladiny podzemní vody vzdálené pouhé 2 m ode dna skládky –
vypořádání. Zpracovatel tohoto posudku níže uvádí celý text vypořádání doslovně a
takto barevně vyznačeným textem přímo reaguje na konstatované skutečnosti:

Řešení rizika plynoucího z blízkosti hladiny podzemních vod vzdálené pouhé 2 m ode
dna skládky.
Vypořádání části vyjádření zpracovatelem posudku
Dokumentace v kapitole B.I.6 popisuje stávající stav tzn. 1. až 3. etapu skládky Uhy.
Nejvyšší hladina podzemní vody byla naměřena ve výši 218,16 m n.m., nejnižší místo
základové plochy složiště je 220,75 m n.m. Údaje uvádíme na pravou míru. Nejvyšší
hladina u etapy III. byla zaměřena v pozorovacím vrtu KV-1 na úrovni 219,660 dne
1.3.2011 [26] tedy až po vydání dokumentace EIA, nejnižší místo základové plochy
složiště je na I. etapě skládky UHY 220,00 (podrobně jsou nejnižší místa jednotlivých
etap skládky popsána v tabulce č. 2). Dále je v příloze č. 5 dokumentace ve zprávě
IGHG průzkumu uvedena maximální zjištěná hladina podzemní vody v prostoru
plánované čtvrté etapy skládky na kótě 219,55 m n.m. v sondě IU9 (tabulka č. 3 na str.
9 a text str. 38). Změřené hladinové úrovně jsou ke dni 23.3.2009 – viz mapa
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hydroizops na str. 40. V textu str. 38 je uvedeno, že průzkumné práce byly realizovány
ve vlhkém ročním období po jarním tání, jedná se tedy o vysoký stav podzemní vody,
kdy její hladina v místě nejnižšího dna skládky dle hydroizops je na kótě 219,20 m n.m.
(pata sektoru 7a). Nicméně v dokumentaci není uvedená kóta projektované základové
spáry plochy složiště čtvrté etapy. V dokumentaci skutečně tato kóta není uvedena, lze
se jí ale dopočítat – podrobně viz bod 1. tohoto posudku. Zpracovatel posudku EIA si
tuto informaci vyžádal a dle sdělení projektanta bude základová spára v nejnižším
místě na kótě min. 220,34 m n.m., to je 1,14 m nad max. hladinou. Uvedené se
nezakládá na pravdě, nejnižší místo skládky je v sektoru (na ploše) C: 217,975.
Dramatické zvýšení hladiny podzemní vody vzhledem k charakteru podloží skládky se
nepředpokládá, projektantem byla ponechána rezerva 0,14 m oproti legislativou
požadované hodnotě. Zpracovatel tohoto posudku s uvedenou formulací nesouhlasí a
upozorňuje na kritické stoupání úrovně hladiny podzemní vody v prostoru skládek –
viz tabulka č.3 (níže), kde jsou shrnuty veškeré dostupné historické údaje o úrovních
HPV! Možnost nadlehčení a porušení těsnících vrstev dna skládky je vyloučena – dno
je přitíženo min. štěrkovou ochrannou vrstvou tl. 0,3 m a dále pak odpadem. Protože
je izolační souvrství v dokumentaci DUR [21] navrženo pod úrovní HPV, došlo by
pravděpodobně k neřešitelným komplikacím už během výstavby skládky! Jedná se o
nepominutelnou okolnost, kterou je nutné řešit v rámci územního řízení! Snižování
hladiny podzemních vod je na tak rozsáhlém území velmi obtížně technicky
realizovatelné, v konkrétním případě neopodstatněné – ve směru stoupání základové
spáry tělesa výška hladiny podzemní vody klesá. S uvedeným konstatováním nelze
souhlasit, např. sousední areál CTR – MERO systematicky odvodňuje dešťové vody
z areálu, včetně zaústění drenáží okolo chráněných objektů v areálu. Vody jsou
v areálu CTR – MERO gravitačně svedeny do jímek a odtud jsou čerpány potrubím 2x
DN 300 do Vltavy. V roce 2010, který byl mimořádně srážkově vydatný a v celém
hydrologickém roce spadlo více než dvojnásobek průměrných ročních srážek, areál
CTR - MERO odčerpal do Vltavy cca 100 tis. m3 vody, v průměrném roce jsou
čerpaná množství z areálu cca 60 tis. m3/rok. Podrobně viz [5], [19]. Realizace
vnějšího odvodňovacího systému, který by mohl chránit základovou spáru všech
předchozích etap skládky i navržené IV. etapy, je jedním z řešení, které by umožnilo
spolehlivé zajištění celého díla proti působení vody!
Dílčí závěr: Doporučujeme do dokumentace DUR doplnit technické řešení
vsakovacích zařízení vč. vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru
hydrogeologie k navrženému systému vsakování. Doporučujeme vzít v potaz výše
uvedené připomínky a také stávající likvidaci dešťových vod z I. – III. etapy skládky
UHY (výhradně vsakováním). Doporučujeme, aby v dokumentaci bylo odpovězeno na
otázku případného ovlivnění likvidace vody z obou ploch (I. – III. etapa a IV. etapa)
v místě jejich společného úžlabí po uzavření IV. etapy.
5.

Ostatní připomínky.
Z formálního hlediska je v názvu projektové dokumentace záměr uváděn jako „IV.
Etapa skládky UHY“, přestože složiště a izolační souvrství není nijak propojeno s I.,
II., III. etapou. Původní tři etapy skládky dnes tvoří jedno spojené těleso a to i spodní
stavbou, kdy jednotlivé etapy na sebe byly přímo napojovány provedením navazujích
přístaveb. Navržené těleso skládky (IV. etapa) je důsledně odděleno od stávající
skládky v Uhách, název projektu uváděný jako etapa IV. je tak zavádějící, stejně jako
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použitý místní název UHY – těleso skládky včetně kompostárny je celé umístěno
v obci NELAHOZEVES.
V dalším stupni PD je nutno vyjasnit realizaci čerpacích šachet, jímek průsakových
vod a ostatních inženýrských objektů a prvků skládky zasahujících pod úroveň HPV.
V rámci PD DUR [21] doporučujeme popsat minimální sklony svodného drénu
(potrubí okolo skládky), uvažovaný sklon drénu A1 0,35% je na hranici hydraulické
funkce (zanášení) a proveditelnosti (zpracovatel provedl dopočet sklonů drénu
nepřímým výpočtem - sudoku).
V rámci PD DUR [21] je nutno vyjasnit max. délku sběrných drénů 11c – 21 c, která
je dle příčného řezu skládky B-B (příloha D.2.03) více než normou požadovaných 200
m.
V rámci dokumentace DUR je nutno odpovědět na technické otázky a podmínky
ukončení báňské činnosti v obvodu pískovny Kámen Zbraslav - DP NELAHOZEVES
OBÚ v Kladně dle č.j. 06646/2008/02, který výrazně zasahuje do půdorysu navržené
skládky. Doporučujeme vyřešit také harmonogram a podmínky ukončení těžby písku
zejména s ohledem na polohu deponie zemin a ornice podél severní strany skládky.
Technické připomínky uvedené v bodu 5. považujeme za technicky řešitelné, přesto
doporučujeme jejich důsledné zapracování do dokumentace DUR, příp. do dalšího
stupně PD.
POSOUZENÍ VLIVU STAVBY [21] NA OKOLÍ, ZEJMÉNA NA I., II., III. ETAPU
SKLÁDKY UHY
Objednatel požaduje širší odborný pohled a posouzení vlivu osazení IV. etapy skládky do
řešeného území. Pro další úvahy uvádíme v tabulce objemy, plochy a výšky – základní
informace o všech čtyřech etapách skládek:
Tabulka č. 2: Základní informace o jednotlivých etapách skládky
ETAPA
I
II
III
IV

PLOCHA
[m2]
37.800
23.300
24.200
244.491

OBJEM
[m3]
418.000
359.000
400.000
3.980.000

HŘEBEN
[Bpv] m n.m.
239,00
244,00
243,00
254,50

DNO
[Bpv] m n.m.
220,00
220,75
221,00
217,97

HPV
[Bpv] m n.m
219,55
219,55
219,66
219,55

Poznámky:
-

Veškeré v tabulce uváděné údaje geometrie I., II., III. etapy skládky jsou důsledně
převzaty z ověřené dokumentace pro stavební řízení a ze zaměření skutečného
provedení, ověřené odpovědným geodetem (kóty dna). Tyto dokumenty [22], [23],
[24] jsou uloženy v archívu Stavebního úřadu ve Velvarech, který povoloval a
kolaudoval I., II., III. etapu skládky UHY.

-

Jako nejzásadnější údaj je v tab. 2 uváděná nejnižší kóta základové plochy složiště
jednotlivých etap stávající skládky (DNO I. - III. etapa). Tyto kóty nejsou na rozdíl od
výše uvedených úvah k PD IV. Etapy nijak dopočítávány, v archivní dokumentaci
(etapy I, II, III) jsou tyto úrovně jednoznačně určeny a uvedeny a to prakticky v každé
příloze, které se to týká (řezy, technické zprávy, detaily)!
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-

Jako hladina podzemní vody je v tabulce 2 uváděna max. návrhová hladina dle
v současné době známých podkladů (rok 2011).

Z vodohospodářského hlediska (komplikace se zakládáním dna IV. etapy skládky nad
hladinou podzemní vody) by bylo nejvhodnější celou skládku posunout směrem nahoru o
několik metrů, se zachováním požadovaného objemu 3,98 mil. m3 odpadu. IV. etapa v návrhu
stejně výrazně převyšuje dnes spojené těleso etapy I.-III.: 254,50 – 244,00 = 10,5 m. Max.
výška skládky také nesplňuje marži – tedy údaj uvedený v dokumentaci EIA [36], kde na
stranách 12 a 154 je doslovně uváděno: „Tvar IV. etapy tělesa skládky, po naplnění jeho
kapacity, je navržen s vrcholovou částí, po rekultivaci a konsolidaci odpadu, výškově
osazenou na kótě 254,50, což je cca 22 m nad úrovní původního terénu a 7,3 m nad navrženou
vrcholovou částí tělesa skládky I.-III. etapa“. Je evidentní, že uvedené není splněno. IV. etapa
není 7,3 m nad vrcholem I.-III. etapy, ale 10,5 m. Výška odpadu není 22,0 m ale 32,5 m nad
úrovní původního terénu, viz. například representativní řez A-A skládky (příloha D.2.02)
254,50 – 222,00 (původní terén) = 32,5 m (výška odpadu).
Pro pochopení závažnosti a rozsahu problému se založením skládky nad hladinou
podzemní vody je potřeba nahlédnout zpět do historie, nejprve do roku 1994, kdy byla
projektována první etapa skládky. Také je nutno uvést, že každou etapu projektovala jiná
projekční kancelář a jiný odpovědný projektant.
I. etapa skládky
Nejnižší kóta základové spáry dna složiště je prokazatelně provedena na úrovni 220,000
Bpv. Kóta předpokládané HPV se měla dle dobového projektu [22] vyskytovat max. na
úrovni 218,83 pravděpodobně i s ohledem na navržené vsakování dešťových vod po uzavření
skládky – viz Souhrnná technická zpráva B.1, strana 12 [22]. Zde je nutné konstatovat, že
HPV k datu projektu (rok 1994) nebyla zastižena na úrovni 218,83, ale cca na úrovni 217,50 –
tato úroveň je patrná z tab.3. Projektant pracoval s dostatečnou marží 2,5 m a celkem správně
založil skládku na kótu 220,00. Veškeré údaje jsou převzaty z projektové dokumentace,
ověřené ve stavebním řízení a odpovídají i zaměření skutečného provedení stavby pro
kolaudaci stavby. Současně veškeré údaje o hladinách podzemní vody, které dále uvádíme
jsme nezávisle ověřili v archivu Geofondu [37].
Odpovědný projektant I. etapy Ing. Cyril Mikyška v PD [22] jednoznačně popisuje
tehdejší představu o likvidaci dešťových vod v místě. Na jižní straně skládky (I. etapa) byla
navržena velkoplošná vsakovací jáma, která měla zajistit zasakování dešťových vod z ploch I.
etapy. V projektu [22] je výslovně uvedeno, že není nijak řešen odvod dešťových vod do
recipientu, protože propustnost okolí i podloží skládky je taková, že dešťové vody se bez
problému infiltrují přes podložní vrstvy do vod podzemních. Vsakovací jáma byla zrušena –
zastavěna skládkou v II. etapě. Tím z inženýrského pohledu skončil poslední vsakovací
objekt, který byl realizován v rámci I. až III. etapy.
Měření úrovně hladiny podzemní vody probíhalo na vrtu HP-202 od roku 1992 do roku
cca 2001, kdy byl tento vrt zrušen z důvodu stavby II. etapy skládky. Vrt byl umístěn v těsné
blízkosti jižní strany I. etapy skládky. Zřizovatelem tohoto vrtu byl tehdejší Okresní úřad
Kladno. Dále uvádíme pro představu kontinuální výsledky měření HPV v předmětném vrtu
HP-202 doplněném o novější vrt IU-9 (realizovaný v roce 2009 a umístěný mezi I. a IV.
etapou skládky).
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Tabulka č. 3: Údaje o vrtech v bezprostředním dosahu skládky
Vrt

Datum

Hladina
v m n.m.

Poloha

Poznámka

HP-202

1992

216,27

pod II. etapou

HP-202

11/1995

217,71

dtto

HP-202

11/1996

217,90

HP-202

11/1997

217,55

HP-202

11/1998

217,15

HP-202

08/1999

217,19

HP-202

07/2000

218,26

IU-9

03/2009

219,55

Poloha vrtu těsně u jižní
strany I. etapy.

pod I. etapou

mezi I. a IV. etapou

Vrt byl v roce 2001 zrušen.
Jde o nejbližší vrt
ke zrušenému HP-202.

Poznámky:
-

Ačkoliv se jedná o mimořádně složitou inženýrskou konstrukci (skládka komunálního
odpadu), je k dispozici pouze tato dlouhodobá řada sledování úrovně HPV v dosahu
díla. Ostatní pozorovací objekty jsou vzdálené několik stovek metrů od skládky a
nemají pro posuzování úrovně HPV v dosahu díla vypovídací schopnost.

-

Representativnost relativně nízké úrovně HPV z roku 1992 podporují i údaje ze
starších vrtů, např. UN-24, který byl v roce 1981 dovrtán pouze do hloubky 217,07 a
nebyla v něm zastižena podzemní voda – viz [37]. Tento vrt byl proveden v těsném
dosahu výše uvedených vrtů.

-

Např. projektant II. etapy skládky (Ing. Vladimír Vejl) jednoznačně popisuje dobovou
představu o likvidaci dešťových vod (z roku 2001) v místě na straně 13. Souhrnné
technické zprávy PD [23]: Původně patří dnešní území skládek do povodí Vltavy, ale
vytěžením štěrkopísků vznikla vlastně povrchově bezodtoková oblast, kde dešťové vody
se výhradně odvádějí do podzemních vod. Po uzavření skládky a její rekultivaci
projekt počítá s odvodněním povrchu a svahů skládky do nejbližšího okolí skládek a
odtud do podzemních vod. Ukazuje se, že území pod skládkou I. až III. etapy je
skutečně bezodtokové a proto úvaha uvedená v tabulce 3, kde jsou porovnávány HPV
ve dvou vrtech vzdálených od sebe cca 140 m, je relevantní.

-

Z tabulky je evidentní, že v nejkritičtějším místě budoucího souboru skládek (úžlabí
mezi samostatnými tělesy I. až III. etapy a IV. etapou) historicky došlo k pohybu
hladiny podzemní vody směrem nahoru o 3,28 m. Pokud dojde k úplnému uzavření
skládky etapy I. až III. a organizovanému liniovému zasakování vod spadlých na plášť
skládky, lze logicky předpokládat, že s největší pravděpodobností nedojde
k samovolnému snížení úrovně hladiny podzemní vody v tomto místě. Nelze vyloučit
ani pohyb hladiny podzemní vody směrem vzhůru nad úroveň 219,55.

-

V roce 2009 nebyl splněn normový požadavek vzdálenosti hladiny podzemní vody od
nejnižšího místa těsnění skládky I. etapy (HPV IU-9 = 219,55, nejnižší kóta základové
spáry dna složiště I. etapy = 220,00). Vrt IU-9 je umístěn blízko paty skládky I. etapy!
Uvedené je nutno bezodkladně řešit. Doporučujeme nejprve provést kontrolní
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geodetické zaměření přímého výtoku nejnižšího sběrného drénu do jímky průsakových
vod. V případě, že bude potvrzeno výše uvedené výškové uspořádání (s uvažováním tl.
0,6 m pro těsnění skládky), je nutno aktivovat havarijní plán skládky, informovat
dotčené orgány. Především doporučujeme připravit a provést nezbytná stavebně
technická opatření pro zamezení pohybu vody nad úroveň 219,00 tak, aby skládka
byla provozována v souladu se závaznými předpisy! Současně je nutné přistoupit
k detailnímu monitoringu úrovně HPV v dosahu provozovaného díla.
V I. etapě skládky je použito zemní minerální těsnění skládky tl. 600 mm (3x 200 mm).
II. Etapa skládky
Odpovědný projektant Ing. Vladimír Vejl (AI pro vodohospodářské stavby) v PD [23]
popisuje: Po uzavření skládky a její rekultivaci projekt počítá s odvodněním povrchu a svahů
skládky do nejbližšího okolí skládek (rozuměj na terén) a odtud do podzemních vod.
Maximální úroveň HPV, která byla dle PD z roku 2001 uvažovaná jako závazná, je na kótě
218,26 (uvažuje s údajem z července 2000 - viz tab.3). Nejnižší místo skládky bylo
vyprojektováno a postaveno na úrovni 220,75, tedy 2,49 m nad v projektu uvažovanou úrovní
HPV! Oba projekty (I. i II. etapy) počítaly s marží 2,5 m mezi ve své době známou úrovní
HPV a navrženým dnem skládky! Všechny představy o úrovni HPV v dosahu díla ale byly
překonány. V roce 2009 byl v rámci posuzování dokumentace EIA proveden hydrogeologický
průzkum, který v dosahu díla zjistil úroveň HPV 219,550. Tato úroveň je z dnešního pohledu
neohrožuje založení II. etapy skládky. Dno skládky II. etapy je opatřeno zemním minerálním
těsněním tl. 600 mm (3x 200 mm).
III. Etapa skládky
Integrované povolení skládky UHY [25] ze dne 22.1.2009 výslovně požaduje realizaci
monitorovacího vrtu bezprostředně u skládky ve směru k obci Uhy. Provozovatel skládky
tedy dne 1.3.2011 prostřednictvím firmy Geotest Brno provedl vrt KV-1 [26]. V pozorovacím
objektu KV-1 byla zastižena maximální HPV na úrovni 219,66 (dne 1.3.2011). Jde o
naraženou hladinu podzemní vody, která se následně ustálila na úrovni 218,84. Zpracovatel
tohoto posudku provedl dne 13.9.2011 nezávislé měření [9], při kterém byla zjištěna úroveň
218,96. Z výše uvedeného (výrazný rozdíl naražené a ustálené hladiny podzemní vody po
vrtání) vyplývá, že prostředí pod skládkou je spíše méně propustné a rozhodně zde dochází ke
střídání propustných a nepropustných vrstev.
Nejnižší místo skládky bylo postaveno na úrovni 221,00, tedy 1,34 m nad nejvyšší
zaměřenou hladinou podzemní vody. Tato úroveň je z dnešního pohledu neohrožuje založení
III. etapy skládky.
IV. Etapa skládky
Jak je uvedeno v předchozí části tohoto posudku, závazná návrhová úroveň hladiny
podzemní vody je 219,55 a necháváme na úvaze čtenáře, zda v současné době lze zamítnout
úvahu o případném pohybu této úrovně vzhůru zejména s ohledem na historicky známé
stoupání HPV v místě o 3,28 m a plánované vsakování atmosférických srážek v úžlabí mezi
oběma tělesy skládek (dnes probíhá částečně pouze z necelé poloviny úžlabí). Obecně se
z vodohospodářského hlediska doporučuje stavbu založit nad nejvyšší možnou úroveň HPV,
zpracovatel tohoto posudku doporučuje jako východisko z této situace realizaci vnějšího
odvodňovacího systému, který by účinným způsobem ochránil jednak základovou spáru I.
etapy a zamezil organizovanému nátoku podzemní vody pod izolační souvrství IV. etapy.
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POSOUZENÍ PROJEKTU KOMPOSTÁRNY [21]
K projektové dokumentaci kompostárny máme pouze jednu zásadní připomínku. Plochy
mezideponie kompostu

4.820 m2,

mezideponie rekultivačního substrátu

14.320 m2,

mezideponie zemin

3.000 m2,

které jsou dle přílohy D.1.03 [21] umístěny v areálu kompostárny, nejsou nijak odvodněny.
Z hlediska výluhu při proplachu skladovaných materiálů při výskytu atmosférických srážek
nelze dle názoru zpracovatele tohoto posudku připustit zasakování těchto vod do okolního
terénu tak, jak pravděpodobně zamýšlí PD DUR [21] i s ohledem na bezprostřední blízkost
stávající tůně. Doporučujeme tyto plochy řádně odvodnit stejně jako je odvodněna
kompostovací a manipulační plocha do bezodtokové akumulační jímky s provedením řádné
úpravy hydrotechnických výpočtů, výpočtu objemu jímky a množství odpadních vod, které
budou recirkulovány na skládku.
POSOUZENÍ SOULADU
NELAHOZEVES

PROJEKTU

[21]

S ÚZEMNÍM

PLÁNEM

OBCE

Zpracovatel PD provedl zákres záměru do podkladu platného Územního plánu obce
Nelahozeves v příloze D.1.02 [21]. Dle šetření zpracovatele tohoto posudku je zákres
proveden korektně do jediného platného podkladu Územního plánu obce Nelahozeves. Ze
zákresu jednoznačně vyplývá, že kompostárna je jako celek včetně příslušných zpevněných
ploch umístěna mimo hranice zastavitelného území obce, přičemž plocha mezideponie
rekultivačního substrátu zasahuje do rozvojové plochy PŘÍRODNÍ NELESNÍ ZELENĚ.
Areál skládky zasahuje zhruba jednou polovinou své plochy do rozvojových ploch –
PRŮMYSL, do ploch DĚLÍCÍ ZELENĚ a do přístupové komunikace k navazujícím plochám
s průmyslovým využitím. Cca druhá polovina skládky zasahuje do plochy těžebny (v
současné době pískovna Kámen Zbraslav). V územním plánu není těžebna vymezena jako
zastavitelné území i s ohledem na plánované umístění dopravní a vodohospodářské
infrastruktury skládky. Dle názoru zpracovatele tohoto posudku není skládka umístěna v
souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Zajímavé je mimořádně komplikované
zdůvodnění zpracovatele PD [21] na straně 2 Průvodní zprávy B., kdy zpracovatel
zdůvodňuje umístění stavby v souladu např. s návrhem zadání změn 01 (pravděpodobně
územně plánovací dokumentace), který dle informací od objednatele tohoto posudku není ani
projednán ani schválen. Dále upozorňujeme, že skládka přetíná plánovanou příjezdovou
komunikaci (včetně doprovodné zeleně) k návazným zastavitelným plochám – rozvojové
plochy pro průmysl.
Z hlediska městského inženýrství je nutné konstatovat, že předmětné rozvojové
průmyslové plochy navržené na náhorní plošině Nelahozevse mají mít dle územně plánovací
dokumentace navrženu svoji ČOV (čistírnu odpadních vod) a mají mít navrženo odvodnění
do Vltavy. V územně plánovací dokumentaci je navrženo kanalizační potrubí pro odvod
dešťových vod z průmyslového areálu do Vltavy. Dle našeho názoru je vodohospodářská
koncepce uvedená v ÚP správná (tj. odvádění přebytečných neznečištěných vod do
recipientu) i s ohledem na v tomto posudku popsané komplikace při založení skládky a na
navazující dlouhodobé vodohospodářské problémy v níže položené části obce Nelahozeves –
místní části Hleďsebe, kde do níže uložené zastavěné části obce havarijně vytékají pramenní
vývěry [19]. Obec zde akutně řeší sanaci výtoku těchto pramenních vývěrů.
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Dle názoru zpracovatele posudku bude nutno nejprve změnit stávající platný ÚP obce
Nelahozeves před vydáním územního rozhodnutí na skládku [21]. Doporučujeme, aby se k
uvedenému vyjádřily příslušné orgány.
V případě, že dojde k umístění stavby dle stávajícího návrhu, doporučujeme stanovit v
rámci územního řízení ochranné pásmo skládky vydáním rozhodnutí o ochranném pásmu dle
§ 7 vyhlášky 503/2006 Sb. Došlo by tak k vyjasnění podmínek a limitů zástavby na
navazujících rozvojových plochách – PRŮMYSL.
POROVNÁNÍ HMOTOVĚ BILANCE SKLÁDKY I. - III. ETAPY A SKLÁDKY IV.
ETAPY VČ. KOMPOSTÁRNY
Objednatel požaduje porovnat hmotové bilance (přesuny sládkovaného materiálu) stávající
skládky I. - III. etapy a plánované přesuny hmot v rámci IV. etapy vč. kompostárny.
Pokud bychom uvažovali provoz za posledních 10 let, tj. II. a III. etapy skládky (II. etapa byla
uvedena do provozu cca od roku 2002 a třetí etapa by měla být uzavřena v roce 2012).
Jednoduchou úvahou mělo být za období cca 10 let uloženo na II. a III. etapě 359.000 +
400.000 = 759.000 m3 odpadu (759.000 m3 odpovídá 759.000 tun - viz stavební povolení a
tab. 2 tohoto posudku. Za rok se jedná o 75.900 tun materiálu.
Na IV. etapě by mělo být uloženo 3.980.000 tun za 20 let. Tedy průměrně za rok 3.980.000 /
20 = 199.000 tun/rok. K uvedenému je nutno připočíst objem zpracovávaného materiálu
v kompostárně – tj. dle průvodní zprávy B, strana 6 [21] 35.000 tun odpadu za rok a 90.000
tun zemin za rok. Celkově tedy bude v rámci IV. etapy převáženo 199.000 + 35.000 + 90.000
= 324.000 tun odpadu za rok.
Porovnání stávajícího a navrhovaného stavu v jednom roce stávající stav / návrh:
75.900 tun / rok < 324.000 tun /rok
Dílčí závěr: V dokumentaci DUR [21] uváděné údaje o nenavýšení (případně pouze
minimálním navýšení) přesunu hmot, případně o nenavýšení dopravního zatížení se
nezakládají na pravdě, neodpovídají skutečnosti. Doporučujeme, aby uvedené bylo důsledně
vyřešeno formou vyjádření projektanta v tomto stupni PD i s ohledem na mimořádně kritický
stav Velvarské komunikace II/616, v místní části obce Nelahozeves – Podhořany, která je
páteřní komunikací pro příjezd nákladních vozidel na skládku. Dle našeho výpočtu dojde při
provozu IV. etapy k několikanásobnému navýšení přesouvaných hmot. Dále opakovaně
upozorňujeme na vodohospodářsky zanedbaný a havarijní stav předmětné komunikace –
zejména 100% zanesené příkopy a propustky v místní části Hleďsebe, kde vlivem havarijního
stavu odvodňovacího zařízení komunikace hrozí při extrémní hydrologické situaci zaplavení
níže položeného zastavěného území obce. Uvedené je podrobně řešeno v odborném posudku
VHSPROJEKTu z 09/2011 [19].
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ZÁVĚR
V rámci odborného posouzení dokumentace DUR byly zjištěny mimořádně závažné
nedostatky v projektu skládky UHY IV. Etapa. Nejzásadnější problémy celého projektu
jsou nevyjasněná skladba izolace tělesa skládky, způsob založení skládky do stávajícího
území s ohledem na návrhovou úroveň hladiny podzemní vody a proveditelnost
navrženého způsobu likvidace dešťových vod.
Doporučujeme vrátit projektovou dokumentaci k dopracování. V dokumentaci nejsou
stanoveny a chybí klíčové údaje, tj. nejnižší místa skládky, úroveň návrhové hladiny
podzemní vody a nepropustného podloží. Projektant by měl potvrdit nebo vyvrátit výpočty
výškového řešení dna skládky, které byly průkazně provedeny v rámci tohoto posudku.
V dokumentaci by měly být exaktně definovány nejnižší místa skládky a tloušťka zemního
těsnění, které výškově limituje založení skládky. Posouzením dokumentace bylo zjištěno, že
nejnižší místa dna skládky zasahují pod úroveň HPV nebo do normou požadované min.
vzdálenosti 1,0 m od hladiny podzemní vody. Podrobně je řešeno v bodu 1. tohoto posudku.
V posudku je podrobně rozebrána problematika bentonitových rohoží, kterou dokumentace
uvádí jako jednu z variant izolačního souvrství skládky. Zpracovatel posudku doporučuje
zamítnout variantu použití tenkých bentonitových rohoží jako hlavní zemní těsnící vrstvy a
dno skládky zatěsnit zemním minerálním těsněním min. tloušťky 0,5 m zejména s ohledem na
mimořádně složité základové a hydrogeologické poměry v podzákladí skládky. Podrobně je
řešeno v bodu 2. tohoto posudku. Posudek v bodu 3. upozorňuje na fakt, že není splněna
podmínka (limit) dokumentace EIA pro osazení nejnižšího místa složiště skládky na kótu
220,75, tedy do dostatečné výšky nad zastiženou úroveň HPV 219,55. V posudku je proveden
výpočet nejnižšího místa složiště, které je v případě plochy C na kótě 217,975, to je výrazně
pod limitní úrovní z dokumentace EIA 220,75. I ve stupni dokumentace DUR je nutné trvat
na zákonem požadované realizovatelnosti díla tak, aby nebyla ohrožena jeho vlastní
bezpečnost i bezpečnost okolí. Tento klíčový aspekt projekční návrh nesplňuje – zejména není
dle názoru zpracovatele tohoto posudku dodržena min. vzdálenost dna od HPV.
Doporučujeme trvat na přepracování, příp. doplnění projektové dokumentace IV. etapy a to
buď návrhem vnějšího odvodňovacího systému, který by zabezpečil také ochranu dna
předchozí provozované skládky, případně doporučujeme přizdvižení dna skládky se splněním
požadované vzdálenosti od hladiny podzemní vody. Pokud by investor trval na zachování
navržené geometrie dna skládky, je dle názoru zpracovatele tohoto posudku nutné doplnit
předkládanou projektovou dokumentaci a průkazným způsobem vyjasnit všechny fyzikální
jevy, které se budou odehrávat v podzákladí skládky. Jde zejména o potvrzení udržitelnosti
proudění podzemní vody s velkým gradientem cca 4,5 m v příčném profilu pode dnem
skládky a likvidace srážkových vod v úžlabí mezi původní a nově navrženou skládkou, vše
formou specifikace technických opatření v dokumentaci DUR, průkaznými výpočty a
vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Podrobně je řešeno v bodu
3 tohoto posudku. Posudek dále doporučuje trvat na doplnění dokumentace DUR o technické
řešení vsakovacích zařízení velkého rozsahu s ohledem na propustnost horninového prostředí,
chybí hydrogeologické posouzení zasakování. V projektu [21] by mělo být odpovězeno na
otázku, proč v místě stavby stoupla za 19 let hladina podzemní vody o 3,28 m a zda uvedená
skutečnost přímo neohrožuje projekční návrh IV. Etapy skládky. Viz bod. 4 posudku.
V samostatné kapitole posudku jsou podrobně rozebrány historické souvislosti a
okolnosti návrhu předchozích etap skládek. Doporučujeme provozovateli skládky neprodleně
začít řešit nezbytné kroky především s ohledem na zajištění nejnižšího místa I. etapy skládky
na kótě 220,00 a známý výskyt HPV 219,55 v dosahu díla.
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