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ANOTACE

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou starých ekologických zátěží na

území České republiky. 

První část je zaměřena na platnou legislativu v odpadovém hospodářství týkající se

starých ekologických zátěží. Druhá část je věnována charakteristice starých ekologických

zátěží, vysvětlení pojmů ekologická újma a ekologická zátěž. Dále bakalářská práce

popisuje možnosti likvidace starých ekologickcýh zátěží a procesy odstraňování polutantů

z prostředí zvané remediace. Poslední část se zabývá starými ekologickými zátěžemi na

území města Kopřivnice.

Klí čová slova: stará ekologická zátěž, životní prostředí, odpad, Kopřivnice.

SUMMARY

In my bachelor thesis I targeted the issue of the old ecological loads in the Czech

Republic.

The first part deals with the valid legislature in the waste management concerning

the old ecological loads. The second part is concerned with the characterization of the old

ecological  loads,  as  well  as  explains  the conceptions  "harm to  the  environment"  and

"ecological  load".  The  bachelor  thesis  further  describes  the  possibilities  of  the  old

ecological disposal and the process of culling of pollutants contaminating the environment,

called "remediation".  The last  part  deals  with  the old ecological  loads in  the town of

Kopřivnice.

Keywords: old ecological load, environment, waste, the town of Kopřivnice
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Alena Kotková: SEZ Kopřivnice

1. ÚVOD

Vyspělost společnosti již není zdaleka určována úrovní produkce a mírou spotřeby,

ale především péči o prostředí. Trvalá péče znamená věnovat značné úsilí vjemové stránce

a vytváření souladu mezi člověkem a přírodou a zejména věnovat značnou péči  kvalitě

prostředí tzn. minimalizovat vstupy rizikových látek a odstraňovat dřívější kontaminace

způsobené těmito látkami. 
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2. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

2.1 Odpovědnost za ekologickou újmu, staré ekologické zátěže v platném českém

právu 

2.1.1 Ekologická újma v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

Úkolem práva životního prostředí je vytvořit právní rámec pro odstraňování škod na

životním  prostředí  (jako  jsou  škody  na  půdě,  znečistění  vod  atd.),  které  mohou  být

způsobeny nejrůznějšími průmyslovými a jinými činnostmi člověka a které zároveň mohou

představovat - a často představují - riziko pro lidské zdraví a pro život člověka obecně.  

V českém právním prostředí se užívá termínu ekologická újma. Zákon č. 17/1992

Sb.  o  životním  prostředí  definuje  tuto  újmu  v  ust.  §  10  jako  „ztrátu  nebo  oslabení

přirozených  funkcí  ekosystémů,  vznikající  poškozením  jejich  složek  nebo  narušením

vnitřních  vazeb  a  procesů  v  důsledku  lidské  činnosti“.  Tento  zákon  rovněž  řeší

odpovědnost za ekologickou újmu, když v ust. § 27 zakotvuje „povinnost každého, kdo

poškozováním  životního  prostředí  nebo  jiným  protiprávním  jednáním  způsobil

ekologickou újmu, ji  napravit“.  Zákon zmiňuje tři  možné způsoby nápravy ekologické

újmy, a to:

• uvedením  do  původního  stavu,  čímž  se  rozumí  obnova  přirozených  funkcí

narušeného ekosystému nebo jeho části,

• kompenzací, tj. náhradním plněním, které má vést ke zmírnění následků ekologické

újmy v případě, že uvedení do původního stavu již není možné nebo z vážných

důvodů účelné,

• náhrada v penězích.

Tím, kdo je opravněný za způsobené ekologické újmy, je stát a ten by také měl tyto

ekologické nápravy vyžadovat. 

Nicméně  ekologické  újmy  mohou  vznikat  nejen  jako  důsledek  protiprávního

jednání, ale rovněž legálně, v souladu se zákonem, např. udělením povolení k vykácení

stromů v určité lokalitě. Na řešení takto vzniklé ekologické újmy pamatuje platné právo jen

omezeně, např. náhradní výsadbou stromů, kterou ovšem není nutné uložit jako podmínku
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k povolení ke kácení dřevin.

2.1.2 Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Zákon  č.  167/2008  Sb.  (dále  zákon  č.  167)  navazuje  na  Směrnici  Evropského

parlamentu  a  Rady  č.  2004/35/ES  o  odpovědnosti  za  škody  na  životním  prostředí  s

ohledem na prevenci a sanaci těchto škod (dále jen Směrnice) a zapracovává tuto Směrnici

do našeho právního systému. Tento zákon upravuje práva a povinnosti osob při předchází

ekologické  újmě  a   její  nápravě,  jestliže  k  ní  došlo  nebo  zde  existuje  bezprostřední

nebezpečí  jejího  vzniku  na  volně  žijích  živočiších,  planě  rostoucích  rostlinách  nebo

přírodních  stanovištích.  Zákon  č.  167  se  vztahuje  na  újmy  způsobené  provozními

činnostmi, které jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto zákona a obdobně jako u Směrnice se

nevztahuje  na  újmy vzniklé  např.  ozbrojeným  konfliktem,  živelní  událostí  neodvratné

povahy, činností zajišťující obranu státu. 

Ekologickou újmou rozumí zákon č. 167 podle § 2 písm. a) nepříznivou měřitelnou

změnu přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí,  které se mohou projevit

přímo nebo nepřímo, přičemž se jedná o změny na:

• chráněných  druzích  volně  žijích  zvířat,  planě  rostoucích  květinách,  přirodních

stanovištích,

• na podzemních nebo povrchových vodách,

• na půdě.

Ekologická újma je posuzována ve vztahu k tzv. základnímu stavu přírodních zdrojů

a jejich funkcí,  který existoval  v  době,  kdy došlo k  ekologické újmě  a  který by dále

existoval,  kdyby  k  ní  nedošlo,  a  to  podle  odhadu  na základě  nejlepších  dostupných

informací. Každý provozovatel musí předcházet vzniku ekologické újmy a za tímto účelem

přijímat opatření, která stanoví tento zákon. V případě jejího vzniku je pak provozovatel

povinen  přijmout  nápravná  opatření,  pokud  se  na  ekologické  újmě  podílelo  více

provozovatelů, jsou odpovědni společně  a nerozdílně,  z čehož vyplývá i povinnost nést

nákaldy spojené s ekologickou újmou. Provozovatelé mají při riziku vzniku i při vzniku

ekologické újmy povinnost ohlásit takovou událost a její rozsah příslušným orgánům, které

mohou provozovatele  instruovat  v  postupu při  prevenci  nebo odstraňování  ekologické

újmy. 
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Preventivní  opatření  je  opatření  přijaté  jako  důsledek  události  vedoucí  k

bezprostřední hrozbě ekologické újmy, jehož cílem mám být předcházení vzniku takové

situace nebo snaha zabránit jejímu vzniku.

Nápravné opatření je pak takové opatření, jehož cílem je obnovit,  ozdravit nebo

nahradit poškozené zdroje nebo jejích zhoršené funkce anebo poskytnout za ně přiměřenou

náhradu. [13]

2.1.3 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

Zákon  č.  185/2001  Sb.  stanoví  pravidla  pro  předcházení  vzniku  odpadů  a  pro

nakládání  s  nimi  při  dodržování  ochrany  životního  prostředí,  zdraví  člověka  a  trvale

udržitelného rozvoje, dále definuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a

vymezuje působnost orgánu veřejné zprávy.  Zákon dále hovoří  o způsobech zařazování

odpadů  do  jednotlivých  skupin  a  hodnotí  jejich  nebezpečnost,  určuje  povinnosti  při

nakládání s odpady (i pro jednotlivé fáze nakládání s odpady), klasifikuje povinnosti při

nakládání  s  vybranými  výrobky,  uzákoňuje  evidenci  a  ohlašování  odpadů,  ukotvuje

existenci  plánu  odpadového  hospodářství  i  v  jednotlivých  krajích  a  původců  odpadů,

zahrnuje ekonomické nástroje a sankce.  

Zákon  o  odpadech  upřednostňuje  využití  odpadů  před  jejich  odstraněním.

Materiálové využití odpadů má podle § 11 odst. 1 přednost před jejich jiným využitím.

Toto se nevyžaduje v případě,  jestliže v daném čase a místě  neexistují  technické nebo

ekonomické předpoklady pro splnění výše uvedené povinnosti (a je zároveň postupováno v

souladu s plány odpadového hospodářství). Podstatné přitom je, že zákon o odpadech při

posuzování vhodnosti způsobu odstranění odpadu dává vždy přednost takovému způsobu,

který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na

skládku  mohou být  odstraněny pouze ty odpady,  u  nichž  jiný způsob odstranění  není

dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo pro lidské zdraví a pokud

uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo jiným právním předpisům.

Každý  je  přitom  povinen  nakládat  s  odpady  a  zbavovat  se  jich  pouze  způsobem

stanoveným  zákonem  o  odpadech  a  ostatními  právními  předpisy  o  ochraně  životního

prostředí. [7]
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2.1.4 Směrnice 2004/35/ES o enviromentální odpovědnosti 

Dne  21.  4.  2004  byla  přijata  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  č.

2004/35/ES o odpovědnosti za škody na životním prostředí s ohledem na prevenci a sanaci

těchto  škod,  s  termínem transpozice  pro  členské  státy  k  30.  4.  2007.  Tato  Směrnice

vymezuje termín ekologické újmy, řeší problematiku odpovědnosti za ekologickou újmu,

stanovuje, kdy je možné být odpovědnosti za ekologickou újmu osvobozen, ale zahrnuje

taktéž preventivní a nápravná opatření a hrazení nákladů v případě ekologické újmy, stejně

jako pamatuje na ochranu práv těch osob, které byly ekologickou újmou zasaženy.
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3. STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁT ĚŽE (SEZ)

3.1 Charakteristika starých ekologických zátěží

Problematika tzv. starých ekologických zátěží v ČR je komplikovaná zčásti  také

kvůli  nejednotnosti v užívané terminologii.  Nejen v odborných kruzích se setkáváme s

pojmem  stará  ekologická  zátěž  (SEZ)  běžně.  Tento  termín  však  právo  nezná,  což

způsobuje  jisté  disproporce.  Např.  v  Kodexu  životního  prostředí  se  užívá  spojení

ekologická zátěž a rozumí se jím asi tolik, že se jedná o ekologickou újmu, u níž nelze

zjistit původce nebo nelze vůči původci vyvodit odpovědnost a tedy nemůže dojít k tomu,

že bude uloženo opatření k nápravě.

Havrlant  definuje  ekologické  zátěže  jako  „jevy  představující  změnu  složek

přírodního  subsystému  krajiny  s  degradačními  (devastačními)  účinky,  poškozující

(znehodnocující)  jejich  kvalitu,  snižující  jejich  využitelnost“.  Degradací  se  rozumí

poškození, narušení přírodního složky, zdroje, krajiny, životního prostředí, které ale není

trvalé  dočasného  charakteru,  tzn.  pominou-li  „degradační“  aktivity je  možný návrat  k

původnímu stavu přirozenými  přírodními  procesy.  To u devastace již  možné není  a k

nápravě je možno dospět technickými zásahy jako jsou asanace, rekultivace, revitalizace.

Proto se devastací rozumí znehodnocení, zničení přírodní složky, zdroje, krajiny, životního

prostředí.  O zátěžích můžeme také mluvit  ve smyslu jevů  nebo stavů  s  dlouhodobým

negativním dopadem na kvalitu prostředí, které narušují základní funkce krajiny.

Degradační vlivy nejčastěji vznikají jako důsledek průmyslové produkce, kdy cenou

za statek, výrobek nebo čistou surovinu pro další výrobu je odpad. Další činností, která se

negativně podepisuje na životním prostředí a krajině, je těžba (propadání země v důsledku

poddolování, otřesy atd.).

Vznik zátěží je podle Havrlanta spojen zpravidla s výrobními i nevýrobními

aktivitami společnosti, jako je:

• průmyslová výroba,

• těžba surovin,

• zemědělství,

• lesní a vodní hospodářství,
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• doprava,

• vojenství,

• cestovní ruch a rekreace,

• jiné.

Narušení potenciálu krajiny se pak promítá zvláště do těchto složek:

• reliéf,

• suroviny,

• ovzduší,

• vodstvo,

• půda,

• biota - sociální sféra

        - kulturní sféra

   - technosféra

 - sídla, sítě apod.[1]

Staré ekologické zátěže lze též definovat jako znečištění životního prostředí nad

přípustnou (únosnou) míru dlouhodobou činností  v uplynulých letech, které mohou být

spojeny s pozdním odhalením, což je často přičítáno na vrub době,  kdy vznikaly, tedy

době, kdy ochrana prostředí nebyla prioritou, ale spíše přítěží. Nakládání s nebezpečnými

látkami nebylo z pohledu ochrany prostředí dříve důsledně korigováno. Ukládání odpadů

do příhodných roklí a úvozů, bez jakéhokoli zabezpečení, bylo naprosto běžné. Právě do

této doby se datuje vznik většiny starých ekologických zátěží,  které jsou dnes velkým

problémem obcí a krajů, na jejichž území leží. SEZ se týkají především vodních útvarů

(zejména podzemních vod) a pozemků (horninové prostředí). Navíc u nich nelze vyloučit

havarijní, nežádoucí úniky závadných látek do prostředí.

Jak už bylo naznačeno výše, převážná většina SEZ na území ČR vznikla v rozmezí

let 1938 až 1989, kdy ochrana životního prostředí a nakládání s nebezpečnými odpady a

nebezpečnými  látkami  (jako  jsou  pesticidy,  PCB,  těžké  kovy,  chlorované  uhlovodiky,
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ropné látky a polyaromatické uhlovodíky) nebyla prioritou, ale zároveň  ještě nebyla na

takové úrovni jako dnes. O systematickém odstraňování těchto zátěží lze hovořit až po roce

1990. Za některé z nich, zejména v rámci tehdejší privatizace, se zaručil stát. Do dnešních

dnů  se  na řešení  SEZ vynaložily značné finanční  prostředky v  řádech stovek  milionů

korun, které z větší části pocházely ze zisků z privatizace, tzn. v podstatě ze zdrojů  FNM,

který s těmito zisky hospodařil. [4]

Za  uvedení  stojí  např.  skládka  nebezpečných  odpadů  Ostramo  v Ostravě,

představuje  jednu  z  největších  starých  ekologických  zátěží  v  České  republice.  [8]

Odpovědností za léta neřešený problém konečného odstranění těchto odpadů a odstranění

následků jejich ukládání na životní prostředí pověřila vláda České republiky v roce 1996

svým usnesením č. 626 státní podnik DIAMO. Uzavřením smlouvy o úhradě nákladů na

vypořádání ekologických závazků s FNM České republiky bylo dořešeno financování na

přípravnou a realizační fázi sanace.

Obrázek 1 – Olejová laguna (Ostramo v Ostravě). [16]

Přípravná  fáze  sanace  zahrnovala  zpracování  analýzy  rizika,  dokončené  v  roce

1999. Jejím cílem bylo charakterizovat existující a potenciální rizika ekologické zátěže pro

zdraví  člověka  a  pro  životní  prostředí  a  navrhnout  potřebnou míru  vyčištění  území  v

souladu s jeho budoucím využitím. Na analýzu rizika navázal v roce 2001 doprůzkum

tělesa skládky, který sloužil k získání komplexních údajů o skládce a jejím obsahu. V roce

2001 byla také dokončena studie proveditelnosti sanace ekologické zátěže.
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Získaná data z přípravné fáze sanace použil státní podnik DIAMO pro zpracování

zadávací dokumentace k vyhlášení obchodní veřejné soutěže podle zákona č. 199/1994 Sb.

na dodavatele veřejné zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO“.

Veřejná obchodní  soutěž byla  vyhlášena státním podnikem DIAMO v listopadu

2003 a  v  srpnu  2004  byla  podepsána  smlouva  s  vybraným dodavatelem,  „Sdružením

ČISTÁ OSTRAVA“. V závěru roku 2005 byl po náročném připomínkovém řízení schválen

ze strany Ministerstva životního prostředí a Fondu národního majetku České republiky

„Realizační projekt Nápravná opatření – laguny Ostramo“. Tím bylo uvolněno financování

velmi náročné akce.[15]

Obrázek 2 – Zavápňování lagun (Ostramo v Ostravě).[17]

Díky  přístupu  k  penězům  z  programů  Evropské  unie  může  ČR  pokračovat  v

postupném odstraňování SEZ v rámci práce na Operačním programu životního prostředí

pro období 2007-2013. Jeho hlavními cíly pro toto vymezené období je zmapování, řešení

a odstranění závažných, rizikových starých ekologických zátěží.  „Tento postup je o to

důležitější,  že v  současné době  v  ČR neexistuje  právní  úprava,  která  by komplexním

způsobem řešila staré ekologické zátěže.“ 

3.2 Role Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP ČR) v rámci SEZ

Ministerstvo životního prostředí ČR má na starosti řešení několik oblastí SEZ jako

jsou např. privatizované podniky či řešení dlouhodobých havárií podle zákona č. 254/2001
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Sb., o vodách. MŽP ČR však není garantem odstranění všech starých ekologických zátěží,

které  jsou  nyní  v  majetku  státu  nebo  podléhají  jeho kompetenci.  Například  náprava

ekologických škod způsobených činností Armády ČR spadá pod Ministerstvo obrany ČR.

Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu  ČR  pak  má  dohlížet  na  odstraňování  starých

ekologických zátěží v revitalizovaných oblastech (tzv. Brownfields). Nezávislé je rovněž

odstraňování starých ekologických zátěží soukromými subjekty. [10] 

Podle dosavadních zjištění v rámci provedené inventury je řešení problematiky SEZ

zatím nedostatečné vzhledem k nedostatečnému řešení této  problematiky v minulosti  i

vzhledem k možným dopadům na zdraví  obyvatelstva a na životní  prostředí.  Proto je

nezbytné zajistit  sanaci  nejvíce kontaminací  postižených lokalit  (jako jsou průmyslové

objekty, vojenské a zemědělské areály, lokality typu brownfields s výskytem SEZ), a to i s

ohledem  na  skutečnost,  že  žadatelé  o  podporu  při  odstraňování  těchto  zátěží  nejsou

původci kontaminace nebo již původce neexistuje. [9]

Doporučení pokračovat v sanaci kontaminovaných míst bylo mj. i jedním z výstupů

Hodnocení  politiky,  stavu  a  vývoje  životního  prostředí  ČR,  které  v  r.  2005  provedla

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). 

3.3 Kvalitativní hodnocení rizik v databázi Systému evidence kontaminovaných míst 

Kvalitativní hodnocení rizik vychází z kanadské metodiky AGRA. Jednotlivá rizika

jsou pak hodnocena definovaným textem, přičemž se dělí na extrémní, vysoké, střední,

nízké,  žádné nebo neznámé a  zohledňuje  se  dopad na  člověka  a  potravní  řetězce,  na

pracovní prostředí, danou lokalitu a určuje se stupeň možné kontaminace. 

Extrémní  riziko  je  nahlíženo  jako  neakceptovatelné, neboť  působení  zátěže  je

extrémně  silné,  časově  pravidelné a může se periodicky opakovat.  Navíc je  spojeno s

vážným poškozením lidského  zdraví.  V lokalitách  označených jako  extrémně  rizikové

proto nelze připustit  pracovní a výrobní činnost. Kontaminace vlivem více expozičních

cest nebo jako důsledek působení více látek nebo vysoce toxických nebo genotoxických

polutantů.  Při  znečištění  dochází  k  vyluhování  a  migraci  kontaminantů  do  vod.  Tato

lokalita  může  sousedit  s  I.  či  s  II.  pásmem hygienické  ochrany  (dále  jen  PHO).  Do

vzdálenosti 500 m ve směru proudění je voda využívána jako pitná či k zahrádkářským

účelům. Dochází k trvalému poškození či likvidaci některých biotopů. 
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Vysoké  riziko  je  spojeno  s  působením  silné  zátěže,  která  však  není  časově

pravidelná,  ale  naopak  dočasná.  Půda  v  dané  lokalitě  je  zemědělsky  využívána.

Koncentrace  zátěžových  látek  nejsou  tak  vysoké,  aby  představovaly  neakceptovatelné

riziko  při  požití,  inhalaci  či  kontaktu  s  kůží.  Polutanty  se  však  mohou akumulovat  v

rostlinách či zvířatech v koncentracích, které představují neakceptovatelné riziko. Působení

na člověka je silné, proto pracovní cyklus musí být dočasný, s krátkou dobou expozice.

Území  je  kontaminováno  vysoce  toxickými  či  genotoxickými  polutanty  bez  přímé

přítomnosti  populace,  ale  s  možností  přítomnosti  v  budoucnu.  Je  zde prokázaná či  je

vysoce pravděpodobná kontaminace povrchových vod či zdrojů pitné vody, stejně jako je

vysoce pravděpodobné poškození některých biotopů. 

Střední, průměrné riziko představuje hranici přípustného limitu. Pracovníci pracují

na  lokalitě  pouze  dočasně  s  relativně  krátkou  dobou  expozice.  Hranice  limitů  pro

horninové prostředí, vody. Znečištění nízce toxických polutantů zasahuje nesaturovanou

zónu a lze je v současné době sanovat. Potenciální možnost ohrožení jednotlivých typů

zdrojů vody. Tato lokalita nesousedí s I. ani s II. pásmem PHO. Ve vzdálenosti 2 km po

směru proudění v puklinovém kolektoru či  do 1 km v průlinovém kolektoru není voda

využívána jako pitná či pro jiné citlivé účely. Potenciálně mohou být ohroženy či mírně

poškozeny (ale ne zničeny) některé biotopy. 

Nízké,  podprůměrné,  slabé  riziko  je  srovnatelné  s  relativními  normativy,  např.

hygienickými limity pro pracovní prostředí. U povrchových vod je znečištění na hranici

limitu  pro  ostatní  povrchové  vody.  Jedná  se  o  znečištění  nízce  toxickými  polutanty.

Zasahuje nesaturovanou zónu, ale lze je lehce sanovat. Populace není přítomna nebo není

přímo ohrožena. Lokalita není zemědělsky využívána. Polutanty se vyskytují v takových

koncentracích, že nemohou pronikat do vodovodního systému pitné vody. Nejsou přítomny

látky v koncentracích, v nichž by mohly být agresivní vůči stavebnímu materiálu. 

Žádné riziko odpovídá v tomto pojetí zanedbatelnému, nulovému nebezpečí. 

Neznámé riziko odpovídá stavu, kdy riziko není známo a ani se nedá s vysokou

pravděpodobností předpokládat. [11]
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Obrázek 3 – Rozmístění starých ekologických zátěží podle evidence MŽP ČR v r. 2005.
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4. MOŽNOSTI LIKVIDACE STARÝCH EKOLOGICKÝCH
ZÁTĚŽÍ  

První sanační práce jsou známy z poloviny 60. let minulého století. V novodobých

dějinách České republiky je odstraňování starých ekologických zátěží spojováno zejména s

rozvojem privatizace a s revitalizací území zasažených těžbou nerostných surovin nebo

poškozených působením sovětské a české armády. 

Tento  proces  nabyl  masivních  rozměrů  díky  prostředkům FNM a MŽP ČR.  V

případě  Fondu národního majetku České republiky,  jako hlavního zdroje prostředků  na

odstranění  starých  ekologických  zátěží,  byly  mezi  ním  a  nabyvateli  privatizovaných

podniků uzavírány smlouvy o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických

závazků  vzniklých před privatizací  –  tzv.  ekologické smlouvy.  Náklady na vypořádání

ekologických závazků zahrnují rovněž náklady na průzkumy ekologické závady, analýzu

rizik a její aktualizace, projekt a realizaci nápravných opatření i činnost odborného dohledu

při nápravě ekologických závad. V České republice tak díky tomu bylo investováno do

odstraňování starých ekologických zátěží již více než 22 miliard korun.

Ministerstvo  životního  prostředí  zřídilo  již  v  roce  1996  databázi  pro  evidenci

starých ekologických zátěží; v současné době  je tato databáze označována jako Systém

evidence kontaminovaných míst. V této databázi jsou soustředěny informace o skládkách,

zařízeních a starých ekologických zátěžích. V roce 2005 obsahovala více jak 3500 zátěží.

[5]

Obrázek 4 – Mapa zátěží na území ČR.[14]
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Proces  odstraňování  polutantů  z prostředí  se nazývá remediace.  Místem, kde se

nejčastěji rizikové látky zachycují popřípadě i dále koncentrují, je především půda. Půda

svými jedinečnými vlastnosti je přímo předurčena poutat kontaminanty dopadající na její

povrch  z atmosféry,  či  přicházející  rozpuštěné v povrchové  vodě.  Proto  je  právě  půda

nejčastěji zmiňována v souvislosti s remediacemi.

Do  80.  let  minulého  století  se  problémy  znečištění  půd  řešily  pouze  jejím

odtěžením, odvozem a podle povahy kontaminantu buď řízeným uložením, nebo spálením.

Tento  způsob  odstraňování  kontaminace  je  ve  všech  případech  velmi  drahý,  navíc

destruktivní ve vztahu k půdním vlastnostem a velmi náročný k následné péči týkající se

úložišť nebezpečného odpadu. Dnes je cílem nalézt a používat metody, které zeminu očistí,

a zároveň půda neztratí svou funkci a vlastnosti a můžeme ji dále využívat. Smith (1985)

definoval  tři  základní  kroky,  které  vedou  k úspěšné  remediaci,  a  to  určení  místa

kontaminace, vyhodnocení rizika a způsob remediace. 

Ke správně provedené remediaci je nezbytné stanovit: 

• povahu  kontaminantu,  včetně  jeho  převládajících  forem  původu  a  rizik

biopřístupnosti, 

• přesný rozsah kontaminace, a to jak plošné, tak i objemové a možné riziko jejího

pohybu, 

• hraniční  hodnoty  remediační  úrovně,  neboli  jakých  výsledných  hodnot  má být

dosaženo a v jakém časovém intervalu, 

• způsoby remediace. 

Stanovení povahy kontaminantu je zpravidla určeno původem znečištění, ze kterého

je možno poměrně přesně určit, o jaký prvek či látku se jedná, a zpravidla je možné určit i

v jaké formě se nachází. Pokud není původce znečištění znám, je nutné využít některou ze

screeningových  analytických  metod v kombinaci  s vhodnou  technikou  přípravy vzorků

k analýze. Mnohem složitější  je otázka stanovení biopřístupnosti  toxické látky,  a tím i

odhadnutí aktuálního rizika. I když se testuje celá řada metod, jen v omezené míře se již

dospělo  k obecnému souladu v jejich využití,  především kvůli  specifickým vlastnostem

jednotlivých toxických látek a rozmanitým fyzikálně-chemickým vlastnostem půd.

Sledování rozsahu kontaminace a její intenzity je rozhodujícím parametrem nejen

k vytčení  zájmového  území,  ale  především  velmi  významným  kriteriem  určujícím
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ekonomickou  náročnost  prováděného  opatření.  V několika  posledních  letech  je  velmi

usnadněna a zpřesněna lokalizace kontaminantu pomocí systému GPS (Global  Position

System) GIS (Geografic Information System), využívajícího družicového signálu k určení

souřadnic každého odběrového bodu. [3]

Určení výsledných hodnot obsahu látek po provedené remediaci je složité. Většina

jednoduchých kalkulací počítá s úplnou dekontaminací, tzn., že veškerá látka je z půdy

odstraněna. Tato úvaha však nemusí být správná, protože některé látky se v určitých, byť

minimálních, koncentracích nacházejí ve všech půdách, nebo se při určitých koncentracích,

zejména přístupných obsahů, půdy jeví pro specifické využití jako neškodné. Do důsledku

by to pak znamenalo, že naší snahou je získat chemicky čistou půdu, ale přitom ani pitná

voda není chemicky čistá, pakliže není zrovna destilovaná. 

4.1 Metody remediace

Metody remediace v současnosti dělíme na ex-situ a in-situ techniky. 

Metody  ex-situ představují  odtěžení  a  transport  kontaminované  zeminy  a  její

následné ošetření. Tyto metody jsou zpravidla mnohem agresivnější, než metody in-situ. 

Metody in-situ využívají dekontaminačních opatření přímo na místě znečištění bez

přesunu kontaminované zeminy a jsou více šetrné k vlastnímu předmětu čištění. Vzhledem

k tomu,  že  proces  probíhá  bez  přemístění  materiálu,  je  nutno  jej  z důvodu  ochrany

životního prostředí velmi precizně zabezpečit. Oba uvedené způsoby využívají především

fyzikálních a chemických principů. Při remediacích  in-situ je možné využít i biologické

metody (Iskandar, Adriano, 1997).

Základními  fyzikálními  ex-situ metodami  jsou  fyzikální  separace,  vitrifikace  a

žíhání půdy (Iskandar, Adriano, 1997). Při  separaci  se vychází  z předpokladu, že těžké

kovy  jsou  v půdě  přednostně  vázány  na  částicích  o  určité  velikosti.  Po  separaci  této

kontaminované  frakce  se  zbylá  část  půdy  vrací  zpět.  Při  vitrifikaci  je  půda  ošetřena

tepelně. Jde o pyrolýzní proces při teplotách okolo 1200°C. Při těchto teplotách dochází

k tavení křemičitanů  v půdě  a zatavení rizikových prvků do těchto materiálů.  Žíhání je

obdobný proces.  Do půdy jsou  navíc  přidávány některé  typy jílových  minerálů  (např.

kaolinit)  a směs je tavena při  teplotách 600 – 800°C. Zatavením kovů  dochází  k jejich

imobilizaci.
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Chemické metody ex-situ představuje solidifikace/stabilizace, enkapsulace, iontová

výměna a promývání půdy (Iskandar, Adriano, 1997). Solidifikace (stabilizace) přestavuje

smísení  půdy  s materiálem,  který  zlepší  vazebné  schopnosti  půdy.  Tím  jsou  kovy

imobilizovány  chemickými  vazbami.  Mezi  typické  materiály  patří  cementy,  podzoly,

termoplasty a  jíly.  Enkapsulace je obalení  částic,  které  obsahují  těžké kovy,  polymery

(např.  polyethylenem nebo asfaltem) o nízké permeabilitě.  Iontová výměna je obdobou

solidifikace. Do půdy se přidávají jílové minerály a zeolity, které mají velký specifický

povrch pro iontovou vazbu. Promývání půdy, extrakce půdy nebo mobilizace kovů jsou

opačnými procesy. Předchozí chemické metody prvky v půdě imobilizovaly, kdežto tyto se

snaží  polutanty  z půdy  odstranit.  Pro  snazší  vyluhování  je  možné  přidávat  do  půdy

komplexotvorná činidla (Iskandar, Adriano, 1997).

Mezi fyzikální  in-situ metody jsou řazeny vitrifikace, adsorpce, vytvoření zmrzlé

vrstvy, ředění kontaminované zeminy či její překrytí čistou zeminou. Vitrifikace je stejný

proces jako při  provedení  ex-situ,  ale probíhá přímo v místě  kontaminace při  teplotách

1600 – 2000°C. Adsorpce je založena na vazbách látek na povrch aktivního uhlíku po jeho

přidání  do půdy.  Zmrzlé vrstvy,  nebo také tzv.  kryogenní zóny,  představují  konzervaci

stávajícího stavu nebo regulované promývání  půdy v přirozeném prostředí.  Zmrazením

ploch v půdě se vytvoří ledové bariéry, přes které se při promývání kontaminované oblasti

rizikové prvky nedostanou, nebo jsou koncentrovány jen v určité oblasti a odtud bezpečně

odstraněny  (Iskandar,  Adriano,  1997).  Ředění  je  způsob,  při  kterém  se  promíchává

kontaminovaná zemina s čistou půdou. Používá se jen u půd s nižší koncentrací těžkých

kovů. Při překrytí čistou zeminou jsou kovy pouze izolovány vrstvou čisté zeminy před

příjmem  kořeny  rostlin  a  nedochází  tedy  k jejich  odstranění.  Pokud  i  přesto  kořeny

prorostou  do  oblasti  s kontaminací,  je  celkové  množství  kovů  přijaté  rostlinami  malé

(Brown, 1997).

 Chemické  in-situ metody  jsou  zastoupeny  neutralizací,  precipitací,  iontovou

výměnou, elektrokinetikou a promýváním. Neutralizace je prováděna úpravou pH půdy

podle  pohyblivosti  těžkých  kovů  v daném  pH.  Tato  metoda  vede  k mobilizaci  i

k imobilizaci  kovů  v půdě  podle  požadovaného  výsledku.  Precipitace  je  vysrážení  do

nerozpustných  sloučenin.  Iontová  výměna  a  promývání  jsou  obdobou  metod  ex-situ

(Iskandar  a  Adriano,  1997).  Elektrokinetika  využívá elektrické  pole  v půdě,  které

umožňuje  migraci  iontů  v půdním  roztoku.  Tato  metoda  je  velmi  závislá  na  půdních

charakteristikách, jako jsou sorpční kapacita, pufrační kapacita a stupeň nasycení. Do půdy
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jsou  aplikovány  elektrody  vytvářející  elektrické  pole.  Kationty  kovů  se  vlivem

stejnosměrného  elektrického  proudu  hromadí  v těsné  blízkosti  okolo  katody  (Brown,

1997).  In-situ lze použít i tzv. bioremediace, neboli využití mikroorganizmů k degradaci

polutantů in-situ, a fytoremediace, při kterých jsou využívány rostliny. Tyto způsoby jsou

nejvíce šetrné k životnímu prostředí a zpravidla i nejlevnější  (Iskandar, Adriano, 1997).

Jedním  z klíčových  faktorů,  které  omezují  bioremediace,  je  biologická  dostupnost

kontaminantů (James, Kovalcik Jr., 2000).

Využití rostlin pro odstraňování kontaminantů  z prostředí, tedy fytoremediace, je

stále  předmětem  intenzivního  výzkumu,  ale  symbiosa  s okolním  prostředím  jej  do

budoucna výrazně posouvá do popředí oproti dalším uvedeným metodám. 

Pro  masové využití  fytoremediací  se  hledá  možnost,  jak  dosáhnout  co  největší

možné  schopnosti  rostlin,  v co  nejkratším  možném  termínu  redukovat  či  odstraňovat

působení kontaminantů v prostředí. 

Mezi  remediace  kontaminovaných  půd  je  řazena  široká  paleta  postupů  a

technologií,  bohužel  jen  velmi  málo  se  zatím  podařilo  dotáhnout  až  do  praktického

terénního využití. Uvedené výsledky modelových experimentů ukazují na značný potenciál

rostlin  při dekontaminaci  prostředí.  Výhodou  těchto  způsobů  remediace  je  trvalé

odstranění  zátěže  dále  pak  ekonomická  výhodnost  podpořená  doplňkovým  zdrojem

energie, technologie šetrná k životnímu prostředí a vhodnost z hlediska krajinářského. [3]

V  případě  kontaminace  podzemních  vod  patří  mezi  polutanty,  které  jsou

charakteristické pro staré ekologické zátěže na území České republiky, z organických látek

především  ropné  látky,  monocyklické  aromatické  uhlovodíky,  chlorované  alifatické

uhlovodíky, polyaromatické uhlovodíky a polychlorované bifenyly. Z anorganických látek

jsou nejproblematičtější těžké kovy jako chrom, nikl, měď, zinek, kadmium, olovo, rtuť,

arsen aj.

Pro  relativně  jednoduchý  princip  aplikace,  technologickou  nenáročnost  a  velmi

vysokou účinnost jsou prosazovány postupy založené na rozkladu organických látek  in

situ,  ať  už  abiotickém  či  biologickém.  Je  využíváno  zejména  mechanismů  oxidace  a

redukce. [12]

Metoda  především vhodná  pro  odstraňování  ropných  látek  z  podzemní  vody a

zemin je označována jako bioslurping. Jedná se o sanační postup aplikovatelný pouze ve

vrtech. Technologicky jde o kombinovanou sestavu již běžně používaných technologií –
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vakuové  extrakce  společně  s  klasickým ventingem a bioventingem (odsávání  půdního

vzduchu a jeho čištěním za pomoci aerobních mikroorganismů).

Jako  součást  inegrovaného  sanačního  postupu  ve  fázích  dočištění  je  dobře

využitelná  přirozená  atenuace.  Tento  pojem  může  být  definován  jako  biodegradace,

disperze, ředění, sorpce, těkání, adsorpce a chemická a biochemická stabilizace polutantů,

která účinně redukuje toxicitu, mobilitu a objem polutantu tak, že neohrožuje zdraví lidí a

ekosystémy. [6]
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5. STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁT ĚŽE NA ÚZEMÍ MĚSTA KOPŘIVNICE

Kopřivnice se  nachází v Moravskoslezském kraji,  10 km východně  od Nového

Jičína  a 30 km jižně  od Ostravy.  Žije  zde více než 23 tisíc  obyvatel.  Na město byla

Kopřivnice povýšena v roce 1948. Za proměnou Kopřivnice z vesnice na město se velkou

měrou podílel automobilový průmysl. Své sídlo zde má automobilka Tatra, a.s., která se

nesmazatelně zapsala do vývoje i samotného života města. [18]

Obrázek 5 - Mapa ČR s vymezením krajů.

Obrázek 6 - Foto města Kopřivnice.
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Radnice města stále hledá cesty, jak se zbavit starých ekologických zátěží na

katastru města a jeho místních částí. Dědictvím minulých dob je řada větších či menších

skládek rozesetých po celém okolí Kopřivnice. Jejich celkový počet není znám,

podchycena je desítka největších skládek a podle dosavadních zjištění většina z nich

obsahuje nebezpečné odpady nebo zdraví škodlivé prvky. 

Přímo  na  katastrálním  území  Kopřivnice  se  nacházejí  čtyři  skládky.  Kromě

pravděpodobně  největší  a  také  nejnebezpečnější  skládky  neutralizačních  kalů  pod

kynologickým cvičištěm u výjezdu na Závišice, jsou to i skládka u lesa Benčáku, skládka

komunálního  a  průmyslového  odpadu  pod  dnešním Bubla  rančem a  čtvrtá  je  skládka

inertního odpadu umístěná mezi  areál  průmyslové školy a řadovými garážemi na ulici

Husově. Po jedné staré skládce najdeme v Drnholci, Vlčovicích, Závišicích a hned tři se

nacházejí na katastru Vlčovic. 

Zjistit,  jaké  dědictví  zanechalo  ve  zdejší  krajině  nešetrné  působení  průmyslu  i

dalších znečišťovatelů z minulosti, městu umožní víc jak osmimilionová dotace Státního

fondu životního prostředí  (SFŽP),  o  kterou  místní  radnice  požádala.  V současné době

probíhá  výběrové řízenína firmu, která má provést analýzu deseti nefunkčních skládek.

Dodavatelská  firma  bude  muset  provést  průzkumné  vrty  a  udělat  podrobnou  analýzu

uložených odpadů  za účelem přesného zjištění,  jak  jsou  skládky rozsáhlé,  nebezpečné

svému okolí a také, zda je nutné je likvidovat a jakým způsobem.

Podle  odhadů  pracovníků  radničního  odboru  životního  prostředí  bude  jako

nejrizikovější  označena  pravděpodobně  někdejší  skládka neutralizačních  kalů,  která  se

nachází v místech dnešního kynologického hřiště a Bubla Ranche u výjezdu na Závišice.

Práce na analýze starých kopřivnických skládek by měla odborné firmě trvat zhruba rok.

Teprve na základě jejích výsledků se město bude snažit získat další finanční prostředky na

případné likvidace či zneškodnění těchto starých ekologických zátěží. Je pravděpodobné,

že  na  likvidaci  skládek,  pokud k  ní  bude muset  dojít,  bude potřeba  dalších  několika

milionů korun. [2]

5.1 Stará ekologická zátěž – bývalá skládka na území jezdeckého areálu 

V této  práci  jsem se  zaměřila  na  bývalou  skládku  stavebních  a  průmyslových
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odpadů o ploše cca 22.500 m², ve které jsou uloženy i nebezpečné průmyslové odpady o

objemu cca 85.000 m³. 

Obrázek 7 – Mapa lokality Bubla City Ranch.

5.1.1 Charakteristika lokality

Lokalita  se nachází  cca 1,5 km severozápadně  od centra  města Kopřivnice,  při

silnici směrem na Závišice. V současné době se v místě bývalé skládky nachází jezdecký

areál Bubla City Ranch se zařízením pro chov koní a s příslušným občanským vybavením,

včetně restaurace.  Většina lokality je pokryta nízkým porostem trávy, který je opečováván.

Na části lokality je povrch písčitý či tvořen udusanou hlínou. Využití bezprostředního okolí

bývalé skládky je převážně  zemědělské.  Morfologicky je  těleso bývalé skládky patrné

pouze od  severu (čelo skládky).  Čelo skládky dosahuje výšky 3 – 5 m nad bývalým

terénem.  Pod severním čelem skládky vyvěrají minimálně 2 prameny, z nichž ten západní

pokračuje jako levostranný přítok Kopřivničky, který prochází pod tělesem bývalé skládky

zatrubněním. Co se zbytků ukládání odpadů týče, ojedinělé samostatné kusy odpadů jsou

patrné pouze na čele skládky.

Prostor bývalé skládky je přístupný v rámci jezdeckého areálu. Areál je ohrazen.

Samotná skládka byla zabezpečena pouze málo mocným návozem hlíny a zarovnána. Je

zde uloženo neidentifikované množství stavebních a průmyslových odpadů (průzkumem z

roku  2003  prokázány  i  nebezpečné  průmyslové  odpady),  zřejmě  i  určité  procento
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komunálních odpadů.  

Jak již bylo uvedeno, v dnešní době je areál zarovnán vrstvou ornice a je pronajat

jako  jezdecký  areál  k  volnočasovým aktivitám se  zvýšeným pohybem lidí  zejména  v

teplejších měsících roku.

5.1.2 Provedené průzkumné a rekultivační práce

V souvislosti se skládkou byl na lokalitě proveden předběžný průzkum. V září 2003

provedla firma AZ-GEO s.r.o. hydrogeologický vrt HM-2 (8m), při kterém byly odebrány

3 vzorky zemin (3x sušina, 1x výluh), 3 vzorky vod (1x statický odběr z vrtu HM-2, 2x

statický odběr z míst výronu skládkové vody při úpatí severního svahu tělesa skládky.

Z výsledků průzkumu z hlediska kontaminace bylo zjištěno:  

V zeminách bylo zaznamenáno překročení kritéria Cobyt. MP MŽP (1996): u vrtu

HM-2 v úseku 3,0-4,5 m – NEL (2340 mg/kg – téměř 5x), benzo/a/pyren (2,55 mg/kg); u

vrtu HM-2 v úseku 5,0-7,5 m – NEL (6910 mg/kg – téměř 14x), Cr celk. (1030 mg/kg – 2x),

benzo/a/pyren (2,64 mg/kg). Podloží nebylo kontaminací zasaženo. 

Co se podzemní vody z vrtu HM-2 týče, bylo zjištěno překročení kritéria C MP

MŽP (1996):  NEL (5,77 mg/l  – téměř  6x),  Cr (360 µg/l),  benzo/a/pyren (0,245 µg/l).

Překročení  kritéria  B  MP  bylo  zjištěno  v  parametrech  nikl  a  některé  polycyklické

aromatické  uhlovodíky.  U  povrchové  vody  vývěru  P-2  (východní)  bylo  překročeno

kritérium B  MP pro  olovo.  Bylo  konstatováno,  že  pravděpodobně  dochází  k  migraci

kontaminantů  z  tělesa  skládky  do  podzemní  vody;  skládka  nemá  vybudován  účinný

izolační systém, který by zabraňoval přítoku nekontaminované podzemní vody z okolí a

jejímu  následnému  znečištění  interakcí  s  odpadem  skládky;  není  zabezpečen  povrch

skládky pro zamezení infiltrace atmosférických srážek, včetně systému sběru, odvádění a

likvidace skládkové vody.

Následně  byl  v  rámci  uvedeného  úkolu  proveden  odhad  objemové  bilance

kontaminovaných odpadů jednoduchou extrapolací z údajů z terénního měření, přičemž

podkladem byly výchozí hodnoty z vrtu HM-2, t.j. bodové hodnoty, které nemají patřičnou

vypovídací schopnost pro celé území skládky.

• odhad mocnosti:  na JV větší  (9,0  – 9,5 m),  na severozápadě  7,5  m;  průměrná
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hodnota     – 8,5 m x 20 000 m2 = 170 000 m3 

• odhad podílu nebezpečného odpadu – min. 10 % = 17 000 m3 

• zbývající část odpadu (153 000 m3) – pravděpodobně odpad ostatní 

• kategorizace odpadů dle vyhlášky 381/2001: Odpady ze zpracování strusky (10 02

01, N),  kovový kal  (12 01 18,  N),  absorpční činidla,  filtrační  materiály,  čistící

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné N (15 02 02, N), směsný komunální odpad

(20 03 01,  O),  směsi  nebo oddělené frakce betonu,  cihel,  tašek a keramických

výrobků (17 01 07, O), zemina a kamení (17 05 04, O).

Závěrem bylo konstatováno, že zjištěná úroveň kontaminace překračující kritérium

C MP MŽP (NEL,  TK,  PAU)  může znamenat  významné riziko ohrožení  jednotlivých

složek životního prostředí, zejména pro povrchové vody dotované průsaky ze skládky i pro

připovrchovou zvodeň  podzemní  vody.  Dále bylo  doporučeno provést  vhodná opatření

vedoucí k eliminaci rizik plynoucích z charakteru deponovaných odpadů a z úrovně jejich

kontaminace:

• podrobný průzkum znečištění v detailnější průzkumné síti

• odstranění masivně kontaminovaných odpadů

• provést celkovou rekultivaci skládky.

5.1.3 Potenciální příjemci kontaminace

Potenciálními příjemci kontaminace jsou:

• povrchová voda, zejména levostranný přítok Kopřivničky vyvěrající pod skládkou,

který po zhruba 300 m napájí rybník,

• podzemní voda na pozemcích  ležících severně, kde se nachází zahrady a několik

rodinných domů, k nímž náleží studna,

• koně  a lidé vyskytující se v areálu ranče; zde je nutno konstatovat,  že v rámci

areálu nebyly zjištěny volně přístupné odpady na povrchu terénu. [19]
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Obrázek 8 – Jižní část skládky.
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Obrázek 9 – Pramenní vývěr potoka, západní část.

Obrázek 10 – Severní val skládky.
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Obrázek 11 - Výběh koní, východní část skládky.

Obrázek 12 – Výběh koní, západní část skládky.
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6. ZÁVĚR

Staré  ekologické  zátěže  -  kontaminovaná  místa  představují  riziko  pro  životní

prostředí a zdraví obyvatel. Často jsou také překážkou pro užívání nebo zamýšlené využití

území i konkrétních pozemků. Aby znečištěná půda, podzemí, povrchové i podzemní vody

mohly  být  v  potřebné  míře  vyčištěny,  je  třeba  zmapovat  všechna  kontaminovaná  a

potenciálně  kontaminovaná  místa.  Teprve  poté  je  možné  taková  místa  důkladněji

prozkoumat, zhodnotit míru rizika a navrhnout způsob a formu odstranění kontaminace

nebo snížení rizika pro životní prostředí a člověka. Je proto naším zájmem staré ekologické

zátěže systematicky odstraňovat. 
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