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ANOTACE 
 Diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování starých ekologických závad, které 

vznikly před privatizací státních podniků a jejichž odstraňování zajišťuje stát ze svého rozpočtu. 

Cílem mé diplomové práce je popsat znečištěné lokality, zpracovat analýzu časového postupu 

znečišťování půdy a podzemních vod za celou dobu provozu chemického závodu na území 

průmyslového areálu Záluží u Litvínova, zpracovat časový postup sanací jednotlivých lokalit 

a následně vypracovat analýzu čerpání nákladů vynaložených na odstraňování starých ekologických 

zátěží. Z těchto analýz navrhnout varianty dalšího postupu odstraňování závad a doporučit 

nejvhodnější variantu a opatření k její realizaci. 

 

Klí čová slova:  

Odstraňování starých ekologických závad, Fond národního majetku ČR, Ministerstvo financí ČR, 

Ekologická smlouva s Fondem národního majetku ČR, analýza rizika, sanace území, katastrální 

území, číslo pozemku 

 

SUMMARY   
 Subject of Diploma paper is “Liquidation of old ecological damages”, that had been originated 

before companies privatization and their liquidation is refunded from the state budget. 

Objective of Diploma paper is to describe polluted locations, elaborate a time sequence analysis of the 

site polluting during the whole period of operation of industrial site in Záluží at Litvinov area, prepare 

time sequence and schedule for decontamination of individual locations and based on that to prepare a 

cost plan analysis for Liquidation of old ecological damages expenditures. Based on those analyses to 

propose alternatives of potential course of action and recommend the best alternative and conditions 

for its execution. 
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contract with State property Fund, risk analysis, site decontamination, cadastral location, plot number 

 

 



 

  

OBSAH: 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 1 

2 OBECNÝ POPIS PROBLEMATIKY ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH 

EKOLOGICKÝCH ZÁVAD ................................................................................................ 2 

2.1 Co je odstraňování starých ekologických závad...................................................................... 2 

2.2 Financování z prostředků Fond národního majetku České republiky ..................................... 3 

2.3 Pozice Ministerstva financí ČR dříve Fondu národního majetku ............................................ 4 

2.4 Problémy s řešením starých ekologických zátěží .................................................................... 5 

3 ROZSAH ZNEČIŠTĚNÍ LOKALIT ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU ZÁLUŽÍ6 

3.1 Vnitřní areál ............................................................................................................................. 7 

3.1.1 Časová posloupnost výstavby sanačních systémů ......................................................... 11 

3.2 Vnější areál – rozdělení ......................................................................................................... 12 

3.2.1 Stavba I. – Skládka tekutých odpadů ............................................................................ 12 

3.2.2 Stavba II. - Skládka kalů z čistírny odpadních vod ....................................................... 14 

3.2.3 Stavba III.  - Skládky popílků K1-K4............................................................................ 15 

3.2.4 Stavba IV. – Ochrana řeky Bíliny v prostoru skládky kalů z ČOV ............................... 18 

3.2.5 Sanace zemin břehu řeky Bíliny – biodegradací in-situ ................................................ 18 

3.2.6 Stavba V. – Záchytný a oddělovací drén ....................................................................... 19 

3.2.7 Stavba VI. – Skládka tuhého odpadů, skládka vápenných kalů u vlečky a skládka 
vápenných kalů II .......................................................................................................................... 20 

3.2.8 Stavba VII. – Skládka UHLODEHTA .......................................................................... 22 

3.2.9 Stavba VIII. – Jižní předpolí popelových skládek ......................................................... 23 

3.3 Vlastnické vztahy .................................................................................................................. 25 

4 ANALÝZA POSTUPU ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD V ČASE A NÁKLADECH ...... 27 

4.1 Historie .................................................................................................................................. 27 

4.2 Časový postup znečištění a sanace ........................................................................................ 29 

4.3 Postup sanace z hlediska nákladů .......................................................................................... 33 

5 VYHODNOCENÍ ROZSAHŮ SANACÍ .................................................................... 37 

5.1 Rozsah sanací po stavbách .................................................................................................... 37 

5.2 Typy sanací ............................................................................................................................ 38 



 

  

6 NÁVRH VARIANT DALŠÍHO POSTUPU ............................................................... 39 

6.1 Rozhodnutí vlády o postupu řešení sanací ............................................................................ 39 

6.2 Vlastní vyhodnocení postupu v areálu Litvínov .................................................................... 39 

6.3 Varianty dalšího postupu realizace sanací ............................................................................. 40 

6.3.1 Varianta A ..................................................................................................................... 40 

6.3.2 Varianta B ...................................................................................................................... 41 

7 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 42 

8 POUŽITÁ LITERATURA 

Seznam použitých zkratek 

Seznam obrázků 

Seznam tabulek 

Seznam grafů 

Seznam příloh 

 



 

  

SEZNAM ZKRATEK 

OSEZ:  Odstraňování starých ekologických závad (zátěže) 

ČR:  Česká republika 

FNM ČR: Fond národního majetku české republiky 

MF:  Ministerstvo financí 

MŽP:  Ministerstvo životního prostředí 

ČIŽP:  Česká inspekce životního prostředí 

 

 



Bc. Simona Löblová : OSEZ v areálu Litvínov s hlediska času a nákladů 

2010  1 

1 ÚVOD 

Ekologické škody, které se stát zavázal odstranit na začátku 90. let, jsou vážným 

břemenem regionálního rozvoje a ohrožují životní prostředí. Odstraňování starých zátěží je 

důležité nejen pro kvalitu podzemních vod či půdy, ale především zdraví lidí.  

Systém, který zvolila Česká republika, je velmi komplexní a řešení pro svůj rozsah bude 

zřejmě trvat ještě několik desítek let. Jedná se o proces, který svým rozsahem 

a systematičností nemá v Evropské unii obdoby. Tento postup může být současně také 

inspirací pro ty státy, které obdobné úkoly teprve čekají. 

V České republice bylo investováno více než 22 miliard korun do odstraňování starých 

ekologických zátěží. V současné době je známo více jak 8.900 lokalit se starou ekologickou 

zátěží, na více než 4.000 lokalitách již proběhly ověřovací a průzkumné práce. Zhruba tisíc 

lokalit je podrobně prozkoumáno, na 746 již probíhají sanační práce a na 166 lokalitách byla 

sanace ukončena. Během uplynulých 16 let bylo bohužel vyčištěno pouze 32 % postižených 

lokalit a odstraněno pouhých 26 % škod měřeno očekávaným objemem prací [22]. 

Problematika odstraňování starých ekologických závad na území areálu Litvínov byla 

řešena z mnoha různých pohledů, ale z hlediska časového postupu znečištění, časového 

postupu sanací a sledování čerpání nákladů tuto problematiku dle mých informací dosud 

nikdo komplexně neřešil.  

 

Obr. 1 - Letecký snímek celého území Záluží u Litvínova
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2 OBECNÝ POPIS PROBLEMATIKY ODSTRA ŇOVÁNÍ 
STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁVAD 

2.1 Co je odstraňování starých ekologických závad 

Staré ekologické zátěže byly způsobeny činností státních podniků na majetku před rokem 

1993. Takto zatížený majetek následně získali v privatizaci nové převážně akciové 

společnosti. Tyto společnosti – vlastníci nebyli původci závažného stavu, ale k jejich majetku 

získanému privatizací je závadný stav vázán. Pokud společnost získala vědomě znečištěný 

majetek, byla s touto společností uzavřená zvláštní smlouva – tzv. ekologická smlouva 

s Fondem národního majetku České republiky. 

Vláda České republiky se přihlásila k zodpovědnosti za ekologické škody, které vznikly 

v důsledku činností podniků vlastněných původně státem. Nástrojem pro naplňování této 

problematiky v praxi byl Fond národního majetku České republiky, oddělení ekologických 

náhrad. Fond národního majetku České republiky byl založen zákonem, aby reprezentoval 

stát jako vlastníka při výkonu jeho vlastnických práv. Byl vlastníkem akcií společností, zčásti 

nebo plně vlastněných státem a zajišťoval proces privatizace. Fond národního majetku České 

republiky byl zřízen ministerstvem financí, jedno z jeho oddělení – ekologických náhrad 

zajišťovalo realizaci nápravných opatření, financovaných na základě ekologických smluv, 

které měl fond uzavřeny s řadou privatizovaných podniků. 

Noví vlastníci (nabyvatelé) privatizovaných podniků mohli žádat FNM ČR, aby jim 

hradil náklady na nápravná opatření, na sanaci ekologických škod vzniklých před privatizací. 

Celý systém byl založen na tzv. ekologických smlouvách, podepisovaných mezi nabyvatelem 

(vlastníkem) a FNM ČR na základě usnesení vlády České republiky. Žádost o uzavření 

ekologické smlouvy musela být podána před privatizací podniku. Povinnou součástí žádosti 

byl ekologický audit, nezbytné bylo i souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí. 

Termín „Staré ekologické závady – zátěže“ dle vládního usnesení č.51/2001 zahrnuje: 

kontaminované zeminy, podzemní vody, kontaminované konstrukce a skládky. Výše 

ekologických škod nebývá při podpisu ekologické smlouvy vždy známá a proto byla ve 

smlouvě garantovaná částka na nápravná opatření, která odpovídá maximálně výši účetní 

hodnoty podniku. 

O potřebě a rozsahu sanace bylo rozhodováno individuálně pro každou lokalitu, na 

základě zpracované analýzy rizika. Analýza vyhodnocovala riziko ohrožení lidského zdraví či 

podmínek pro ekosystémy, které vznikají z existující kontaminace horninového prostředí 
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nebo z kontaminace konstrukcí budov či existence skládek. Riziko se hodnotilo vždy ve 

vztahu pro konkrétně ohrožené skupiny populace či dílčí ekosystémy, přitom se vždy 

vycházelo z daného či plánovaného funkčního využití lokality složek životního prostředí 

v dosahu možného vlivu kontaminace. 

Analýza rizika vycházela z průzkumu rozsahu, úrovně a charakteru znečištění lokality 

a prognózy dalšího vývoje a šíření kontaminace v budoucnosti. Součástí analýzy rizika byl 

návrh sanace, definování jejich cílů a návrh sanačních limitů, podle kterých se pak hodnotil 

průběh realizace. Analýza rizika včetně průzkumu lokality byla rovněž hrazena FNM ČR. 

Zhotovitelé analýzy rizika a nápravných opatřeních byli vybráni veřejnou soutěží, kterou 

organizoval FNM ČR a ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s nabyvatelem 

předmětné lokality. 

Celý proces řešení starých zátěží se řídil podle společné směrnice: „Směrnice FNM ČR 

a ministerstva životního prostředí pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické 

závazky při privatizaci“. 

2.2 Financování z prostředků Fond národního majetku České republiky 

Podstatná část sanačních prací ve výrobním areálu Litvínov probíhá dosud v rámci 

ekologické smlouvy s FNM ČR. Pracovně je v areálu Litvínov společnosti UNIPETROL 

RPA, s.r.o. pro sanace v režimu FNM ČR používán název OSEZ – odstraňování starých 

ekologických závad. 

Smlouva číslo 14/94 ze dne 21.4.1994 týkající se ekologických závazků byla uzavřena 

mezi FNM ČR a CHEMOPETROLem, a.s. (právní předchůdce společnosti UNIPETROL, 

a.s., dnešní vlastník znečištěných pozemků). Smlouva definuje výši garance na úhrady 

za realizaci nápravných opatření do maximální výše 10.478.892.000,- Kč. Ke smlouvě byly 

uzavřeny dodatky 1 a 2, které upravují její některé formální aspekty. Dále byl uzavřen 

dodatek číslo 0176-2005-241-D-0014/94/01-03 ze dne 25.1.2005, ve kterém se snižuje výše 

garance na 6.012.000.000,- Kč. Jde o garanci na úhradu nákladů nápravných opatření v areálu 

Litvínov (zájmové území UNIPETROL RPA). Důvodem této úpravy bylo přerozdělení 

garancí v rámci skupiny UNIPETROL, a.s. na krytí skutečných potřeb sanace pro společnost 

Spolana, a.s. 

Ekologická smlouva pokrývá celé zájmové území UNIPETROL RPA, s.r.o. bez ohledu 

na to, že některé části výrobního areálu provozuje jiný právní subjekt. Pro úhradu nákladů 

na odstraňování ekologických závad není ani rozhodující, zda jde či nejde o pozemky ve 
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vlastnictví společnosti UNIPETROL, a.s., podstatná je v tomto ohledu souvislost ekologické 

závady s činností bývalého státního podniku Chemopetrol před privatizací.  

2.3 Pozice Ministerstva financí ČR dříve Fondu národního majetku 

Vlastník kontaminované lokality, který má uzavřenou ekologickou smlouvu s FNM, se 

může dostat do rizika, že skutečné náklady sanace mohou přesáhnout výši garance podle 

ekologické smlouvy. Ministerstvo financí ČR rozhoduje o všech termínech realizace staveb 

a finančních prostředcích vynaložených na odstranění starých ekologických závad. Nabyvatel 

stavby nemá žádné možnosti rozhodovat ani o termínech ani o financích.  

Od 90. Let probíhá odstraňování starých ekologických zátěží spojených s privatizovaným 

majetkem vzniklým před privatizací. Řešením závazku byl pověřen FNM ČR a po jeho 

zrušení přešel závazek do kompetence MF ČR a to od 1.1.2006. Ministerstvo vypořádává 

závazky prostřednictvím jednotlivých zadávacích řízení s dodavateli starých ekologických 

škod. Celý tento proces je administrativně dlouhodobý a náročný a je spojený s problémy 

a riziky. Tento proces vzhledem k objemu a stáří závazků je nutné zrychlit. 

Ministerstvo financí předložilo vládě ČR v listopadu 2007 materiál „Návrh strategie 

řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ čj. EPD 45/82679/07-452. 

Následně bylo vládou ČR vydáno usnesením Vlády ČR ze dne 28. listopadu 2007 č. 1339, 

kterým uložila MF předložit podrobný návrh dalšího postupu k urychlení řešení ekologických 

zátěží vzniklých před privatizací [22]. 

Ministerstvo financí v roce 2008 nechalo zpracovat „Ekonomickou a právní analýzu 

možných variant řešení odstraňování ekologických zátěží vzniklých před privatizací a návrh 

optimálního řešení“. V návrhu byly předloženy tři možné varianty řešení odstranění starých 

ekologických závad: 

Varianta A:  organizační opatření - zachování stávajícího způsobu řešení závazků státu 

a personální posílení pracovníků MF a zvýšení rozpočtu na jejich činnost pro urychlení 

vypořádání závazků 

Varianta B:  renegociace ekologických smluv - podpis dodatku na finanční kompenzaci 

ekologických smluv se všemi nabyvateli, výplata jednorázové finanční kompenzace 

stanovené na základě analýzy rizika, realizace sanačních zásahů přechází do kompetence 

jednotlivých nabyvatelů 

Varianta C:  komplexní výběrové řízení - řešení závazku státu za aktivní účasti vybraného 

dodavatele - výběr dodavatele v jediném výběrovém řízení 
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2.4 Problémy s řešením starých ekologických zátěží 

Hlavní rizikem celého projektu je nedodržení termínů vydaných rozhodnutí ČIŽP. 

Důvodů pro tuto situaci je více. Především to jsou průtahy ze strany MF při přípravě 

výběrových řízení a uzavírání smluv o dílo. Tyto potíže se prohlubují v závislosti 

na momentálním nedostatku finančních prostředků, kterými ministerstvo disponuje. Tato 

skutečnost zapříčinila i výrazné zpomalení sanací podzemních vod v areálu Litvínov oproti 

předpokládaným termínům v projektu v roce 1999, v roce 2001 a opakovaně v roce 2003. 

Další rizikem je výrazně větší množství rozsah kontaminace podzemní vody 

a horninového prostředí, než bylo uvažováno v projektu na základě výsledků průzkumů, které 

byly tehdy k dispozici. 

Nabyvatel má omezené možnosti ovlivňovat průběh prací a díky tomu, že u novějších 

akcí ve smluvním vztahu se zhotovitelem prací nabyvatel uveden není. Zároveň záruky 

a sankce za provedené práce a dodržování termínů realizace nápravných opatření v těchto 

smlouvách není dokonale řešeno. Přitom však nabyvatel zůstává vůči MF odpovědný za 

účelně vynaložení finančních prostředků za provedené sanační práce a vůči orgánům státní 

správy za dodržování jemu uložených termínů a podmínek vydaných rozhodnutí. 

Nesplnění termínů a podmínek sanačních rozhodnutí je ale ze zákona pod finanční sankcí 

ze strany ČIŽP. Dále může být porušení stanoviska či rozhodnutí považováno za závažné 

porušení ekologické smlouvy s následkem zániku závazku Ministerstvo financí nápravy 

starých ekologických závad. 
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3 ROZSAH ZNEČIŠTĚNÍ LOKALIT ÚZEMÍ 
PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU ZÁLUŽÍ 

Možnosti zdrojů kontaminace horninového prostředí jsou velmi rozsáhlé. První 

systematický průzkum kontaminace areálu Chemopetrolu v Litvínově byl proveden v  analýze 

rizika firmou KAP v roce 1994 a v roce 1999 stejná firma dělala podrobnější průzkum 

v rámci aktualizace této analýzy rizika [10], [11]. 

Stav kontaminace horninového prostředí v zájmovém území odpovídá danému charakteru 

těžké chemické výroby. Je výsledkem dlouhodobého působení systematických i havarijních 

úniků závadných látek z technologií, skladovacích nádrží, úniků a úkapů při stáčení, přepravě 

a dalších manipulacích se surovinami, meziprodukty a konečnými produkty výroby. Zdrojem 

znečištění horninového prostředí jsou dále úniky odpadních vod z jejich čištění i z kanalizací, 

přímé úniky kapalných odpadů či jejich nevhodné utrácení, výluhy z deponií pevných odpadů. 

Kontaminace v areálu je rozdělena do dvou skupin: 

Vnit řní areál: jedná se o část areálu – závodu, která je uzavřená a oplocená - Starý 

závod, Petrochemie. Kontaminace byla v této části rozdělena do 11 kontaminačních mraků. 

Vnější areál: jedná se o okolí výrobního areálu. Na pozemcích se nacházejí sklady 

surovin a biologická čistírna odpadních vod, skládky tekutých odpadů, popelové skládky, 

skládky technického, průmyslového, komunálního odpadu a skladky vápenných kalů. Toto 

kontaminované území je rozděleno na jednotlivé stavby a etapy. 

 

Graf 1 – % znečištění z celkové plochy areálu -  vlastní zpracování 
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3.1 Vnit řní areál 

Starý závod je nejstarší část celého areálu Chemopetrolu. Ve starém závodě je výčet 

možných zdrojů kontaminace horninového prostředí a podzemní vody rozsáhlý. 

K dlouhodobým zdrojům kontaminace řadíme stavby a technologie, ve kterých jsou a byly 

zpracovány a skladovány suroviny na bázi ropy a ropných produktů resp. uhlí, zejména 

objekty postavené do 50. let. 

Kontaminace objektu byla rozdělena do tří skupin: kontaminace 1–silná, 2-střední, 3-slabá. 

Petrochemie - v této oblasti bývalé obce Záluží byla výroba zahájena v polovině 70. let. 

Jedná se o výrobu polypropylenu, polyetylenu a etylenu. Základní surovinou etylenové 

jednotky jsou ropné produkty – benzin, tekuté plyny, plynové oleje a petrolej. Zdrojem 

kontaminace v této oblasti jsou především výrobny etylenové jednotky a sklady produktů. 

V této oblasti se jedná především o kontaminaci ropnými uhlovodíky, benzenem, naftalenem 

a dalšími aromatickými a polyaromatickými uhlovodíky [2]. 

 

Druhy činností - ve vnitřním areálu provádí zhotovitel 3 základní druhy činnosti: 

1. Sanace podzemních vod – je způsob sanace, kdy dochází k fyzikálním, chemickým 

a biologickým procesům s cílem odstranit ohniska znečištění podzemních vod v areálu 

závodu prioritními polutanty příp. zabránit jejich šíření mimo areál závodu a k povrchovým 

vodotečím. 

2. Sanace kontaminovaných zemin a stavebních konstrukcí - je prováděna v rámci 

starých ekologických zátěží v areálu závodu u zemin a konstrukcí v rámci stavební činnosti 

(investiční činnost, opravy, demolice). 

3. Monitoring podzemních a povrchových vod - cílem monitoringu je zajistit 

monitorování úrovně znečištění podzemních a povrchových vod a kontrolu jeho eventuálního 

šíření do okolí v souladu s platnými Rozhodnutími ČIŽP. Monitoring se dále dělí 

na monitoring znečištění podzemních a povrchových vod a monitoring hydrologický. 
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Kontaminační mraky uvnit ř areálu  

Tab. 1 – Kontaminační mraky – umístění a velikost 

kontaminační 
mraky 

výrobní část závodu katastrální území výměra       
/m2/ 

Mrak 1 sklady ropy a benzínu Dolní Jiřetín 4 229 
Mrak 2 výrobna etylbenzenu Záluží u Litvínova 50 507 
Mrak 3 výrobna tankoviště poloproduktů Záluží u Litvínova 5 987 
Mrak 4 bývalý skladování aromátů a benzenů Záluží u Litvínova 28 849 
Mrak 5 výroba motorových paliv Záluží u Litvínova 31 928 
Mrak 6 sklady oxoproduktů Záluží u Litvínova 581 
Mrak 7 výrobna fenolů a topného plynu Záluží u Litvínova 59 867 
Mrak 8 výrobna nové rafinéri Litvínov Záluží u Litvínova 6 306 
Mrak 9 výrobna destilací a tankoviště poloproduktů Záluží u Litvínova 4 135 
Mrak 10 uložiště nádrží Záluží u Litvínova 884 
Mrak 11 petrochemie Záluží u Litvínova 52 407 
Celkem   245 680 

 
 

Kontaminační mrak číslo 1 – je umístěn na části pozemku číslo 1284 v katastrálním 

území Dolní Jiřetín o výměře 4 229 m2, v bloku číslo 67, sklady ropy a benzínu.  Sanačním 

průzkumem znečištění byl mrak zařazen jako středně rozsáhlá kontaminace stupeň 2. 

Přítomné ropné uhlovodíky kvalitativně odpovídaly lehčí benzínové frakci.  

Sanace je ukončena, v současné době zde probíhá sanační čerpání z jednoho vrtu, 

z důvodu nového úniku polutantů, způsobené netěsnící kanalizací ve vlastnictví České 

rafinérské. 

 

Kontaminační mrak číslo 2 – je umístěn na části ostatních pozemků čísla 1206/1, 1209, 

1193/1, 1210, 1206/10, 1194, 1208, 903/54, 903/55, 903/53, 1206/13 a části stavebních 

pozemků čísla 365/602, 365/603, 365/125, 365/530, 365/126, 365/602, 365/123, 365/531, 

365/240 a 365/581 v katastrálním území Záluží u Litvínova o výměře 50 507 m2, v bloku 

číslo 37, 38 a 47, výrobna etylbenzenu.  

Dílčí mrak 2a představuje prostor, bývalého výrobního provozu Etylbenzen I a přilehlého 

tankoviště, které byly v minulosti zdrojem masivních dotací monoaromatických uhlovodíků 

(zejména benzenu a etylbenzenu) do horninového prostředí.  

Druhý dílčí mrak 2b je zdrojem znečištění podzemních vod z tankoviště etylbenzenu. 

Další menší ohnisko - jako dílčí mrak 2c - bylo zastiženo v kolejišti ve formě fáze na hladině 

podzemní vody. 
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Kontaminační mrak číslo 3 – je umístěn na části ostatních pozemků čísla 1206/1 a 1226 

a části stavebních pozemků čísla 365/117, 365/43, 365/663 a 365/44 v katastrálním území 

Záluží u Litvínova o výměře 5 987 m2, v bloku číslo 35, tankoviště poloproduktů.   

Kontaminace mraku je způsobena především těžší ropnou frakcí – topnými oleji s příměsí 

motorové nafty. Sanace mraku je dokončena, v současné době probíhá monitoring. 

 

Kontaminační mrak číslo 4 – je umístěn na části ostatních pozemků čísla 1206/1, 1224, 

1225, 1223, 1196, 1206/14, 1221, 1222 a části stavebních pozemků čísla 365/508, 365/24, 

365/23, 365/542, 365/543, 365/650, 365/651, 365/646, 365/645 v katastrálním území Záluží 

u Litvínova o výměře 28 849 m2 a rozkládá se na ploše bloků 43, 44, 45, 54 a 55 a je tvořen 

dílčími kontaminačními mraky a – f.  

Dominující skupinou polutantů jsou aromatické uhlovodíky pocházející z místních 

(převážně bývalých) provozů na výrobu a skladování aromátů a benzínů. Jednotlivé dílčí 

mraky i jejich části jsou specifické zastoupením jednotlivých aromátů a přítomností dalších 

kontaminantů např. naftalenu, tulenu, fenolů. Sanace probíhá. 

 

Kontaminační mrak číslo 5 – je umístěn na části ostatních pozemků čísla 1206/1, 1212, 

1215, 1213, 1214 a části stavebních pozemků čísla 365/612, 365/608, 365/607, 365/8, 365/6, 

365/505, 365/606, v katastrálním území Záluží u Litvínova o výměře 31 928 m2, v blocích 

čísla 56, 57 a 46, výrobna motorových paliv. 

Je to oblast rozsáhlé kontaminace podzemních vod ropnými látkami. Charakter 

kontaminace má úzkou spojitost s výrobní činností v těchto blocích, které slouží jako 

tankoviště pohonných hmot. V bloku 57 a v severní a střední části bloku 56 obsahuje 

kontaminace významný podíl monoaromatických uhlovodíků. Sanace probíhá. 

 

Kontaminační mrak číslo 6 – je umístěn na části pozemku číslo 1206/1 v katastrálním 

území Záluží u Litvínova o výměře 581 m2, v bloku číslo 64, sklady oxoproduktů.   

Mrak byl rozdělen na dvě části 6a a 6b. Sanační průzkum znečištění ukázal přítomnost 

fáze lehčí než voda. Převažující podíl ve fázi tvořily oxoprodukty – směs vícesytných 

alkoholů, esterů a etherů. 

V součastné době je sanace dokončená, je připravena zpráva o dokončení sanací, dále 

bude probíhat monitoring. 
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Kontaminační mrak číslo 7 – je umístěn na části ostatních pozemků čísla 1206/1, 

1206/9, 1218, 1217, 1220 a části stavebních pozemků čísla 365/554, 365/555, 365/497, 

365/491, 365/121, 365/122 a 365/67 v katastrálním území Záluží u Litvínova o výměře 

59 867 m2, v bloku čísla 23, 32 a 33, výrobna fenolů a výrobna topného plynu. 

Znečištění mraku je způsobeno ropnými uhlovodíky a fenoly (prioritními polutanty jsou 

benzen, fenoly, kresoly). Mrak je rozdělen na dvě části 7a a 7b. Plošné sanace ještě nebyla 

nezahájena, probíhá čerpání drénu. 

 

Kontaminační mrak číslo 8 – je umístěn na části ostatních pozemků čísla 1206/1, 1217 

a části stavebních pozemků čísla 365/63, 365/630, 365/631 a 365/632 v katastrálním území 

Záluží u Litvínova o výměře 6 306 m2, v bloku číslo 23, výrobna nové rafinérie Litvínov. 

Znečištění mraku je způsobeno ropnými uhlovodíky (prioritními polutanty jsou benzen 

a toluen). Mrak byl rozdělen na dvě části 8a a 8b. 

Sanace mraku nebyla zahájena, je zde prováděn pouze monitoring. Pro provedení 

sanačních prací je potřeba uvolnění území, tzn. demolice výrobních objektů. S demolicí se do 

konce roku 2016 nepočítá. 

 

Kontaminační mrak číslo 9 – je umístěn na části ostatních pozemků čísla 1206/1, 1226, 

1230, 1227, 1228 a části stavebních pozemků 365/513 a 365/574 v katastrálním území Záluží 

u Litvínova o výměře 4 135 m2, v bloku čísla 35, 36, 34 a 44, výrobna destilací a tankoviště 

poloproduktů. Mrak byl rozdělen na dvě části 9a a 9b.  

Jedná se o kontaminaci ropnými uhlovodíky střední olejovou frakcí se zvýšeným 

obsahem aromátů, s místní přítomností monoaromatických a polycyklických aromatických. 

V součastné době je sanace dokončená, dále bude probíhat monitoring. 

 

Kontaminační mrak číslo 10 – je umístěn na části ostatních pozemků čísla 1285, 

1277/3, 467/4 a části stavebního pozemku číslo 518/2 v katastrálním území Dolní Jiřetín 

o výměře 884 m2, byl vymezen v jižní části bloku 69 v oblasti terminálu České rafinérské, a.s. 

a patřil k plošně menším mrakům.  

Ohnisko znečištění se nacházelo v blízkosti podzemního úložiště nádrží na naftu 

a předpokládaným zdrojem starých ekologických zátěží byly úniky produktu z plnicích 

šachtic. 

Sanace ukončena z důvodu zjištění nových znečištění – úniků polutantů. Od srpna roku 

2005 probíhá čerpání a monitoring - financován Českou rafinérskou. 
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Kontaminační mrak číslo 11 – je umístěn na části ostatních pozemcích čísla 1211,  

1267, 1000/1, 1000/2, 1000/18, 1201, 1232 a na části stavebních pozemcích čísla 533/27, 

533/28, 533/29, 533/30, 533/31, 533/32, 533/33, 533/34, 533/35, 533/36, 533/37 a 533/38  

v katastrálním území Záluží u Litvínova o výměře 52 407 m2.  

Mrak představuje znečištění, které zaujímá poměrně rozsáhlou část areálu Petrochemie. 

Znečištění mraku je způsobeno uhlovodíky frakce C6 až C10 a směsí organických látek 

(prioritními polutanty jsou benzen a naftalen). Mrak byl rozdělen na dvě části 11a a 11b, tyto 

části jsou dále děleny na sever a jih. 

Sanace mraku, monitoring a ostatní práce jsou hrazeny z 50% z prostředku OSEZ 

a z 50 % společností UNIPETROL RPA . Důvodem je, částečné znečištění novějšími úniky 

polutantů.  

3.1.1 Časová posloupnost výstavby sanačních systémů 

Tab. 2 – Přehled stavu sanačních prací 

Kontaminační 
mrak 

dílčí kontaminační 
mrak 

zahájení aktivní sanace ukončení sanace 

1  říjen 1997 2002 

2 
2a srpen 1999  
2b srpen 1999  
2c dosud nezahájena dosud nezahájena 

3  leden 1999 červen 2006 

4 

4a květen 2000  
4b květen 2000  
4c květen 2000  
4d květen 2000  
4e leden 2001  
4f květen 2000  

5  červen 2001  
6 6a červen 2000 březen 2010 

6b dosud nezahájena  
7 7a dosud nezahájena  

7b dosud nezahájena  
8 8a dosud nezahájena  

8b dosud nezahájena  
9 9a červen 1999 červen 2006 

9b červen1999 červen 2006 
10  prosinec 2000 2004 
11  leden 2003  

Rozmístění jednotlivých mraků ve vnitřním areálu je uveden v příloze č.2 
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3.2 Vnější areál – rozdělení 

3.2.1 Stavba I. – Skládka tekutých odpadů 

Jedná se o areál o celkové rozloze 99 711 m2 v katastrálním území Dolní Litvínov 

a Růžodol, umístěný severovýchodně od hlavního výrobního komplexu – Starého závodu, 

od severu se dotýká Růžodolské výsypky, která je částečně zpevněna stabilizátem.  

Nacházelo se zde osm lagun se zemními hrázemi, do kterých byly od počátku výroby 

v podniku ukládány tekuté a polotuhé odpady s obsahem kalů ze zpracování ropy a dehtů, 

hlinité kaly, dehtové odpady z čištění výrobního zařízení, zemina kontaminovaná ropnými 

látkami, fenolové oleje, mazut, ropné látky aj. jejich celkový objem byl kolem 160 tisíc m3. 

Skládky jsou dosud zdrojem kontaminace podzemní vody organickými látkami, 

především fenoly, polycyklickými aromatickými uhlovodíky a ropnými uhlovodíky. 

 

Obr.2 - Stavba I. - skládka tekutých odpadů - letecký snímek  

Laguny patří ke starším skládkám částečně využívaných již od roku 1940. Byl sem plaven 
popel z Winklerových generátorů, až po ukončení tohoto plavení byl skládkový prostor 
přebudován a byly zde zřízeny laguny na ukládání tekutých kalů. Zpočátku zde byly ukládány 
zbytky dehtů a následně odpadní těžké podíly z rafinace ropy.
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Tab. 3 - Stavba I. - přehled lagun 

laguna číslo katastrální území pozemek číslo výměra m2 stav sanace 
R1 Růžodol 350/1 9131 ukončena 
R2 Růžodol 350/1 11 132 ukončena 
R3 Dolní Litvínov 555/3 6 083 probíhá 
R4 Dolní Litvínov 555/3 15 696 probíhá 

 Dolní Litvínov 310/1 5 396 
R8a Dolní Litvínov 555/3 10 627 probíhá 

 Růžodol 350/1 2 374 
R8b Dolní Litvínov 555/3 8 477 ukončena 
R8c Dolní Litvínov 555/3 11 095 ukončena 
R14 Dolní Litvínov 555/3 19 700 ukončena 

Celkem   99 711  
 

Stáří jednotlivých lagun a ukládaných polutantů je rozdílný. Provoz severních nádrží R3, R4, 

a R14 byl zahájen v době II. světové války. Nejstarší laguna je R4, která je z části zahloubená 

do zahliněných štěrkopísků. V roce 1963 byla vyhloubena laguna R3 a v roce 1960 byly 

postaveny skládky - laguny R8c, R8b, R8a, R2 aR1. Provoz skládek tekutých odpadů byl 

povolen až do roku 1994, nejdéle byly v provozu laguny R8a a R2, jejichž dno bylo 

vytěsněno jílem.  

  
Obr.3 - znečištěná laguna R4 Obr.4 -  sanovaná laguna R8c 

 

Před zahájením sanačních prací hrazených Fondem národního majetku ČR byly z prostředků 

společnost CHEMOPETROL, a.s. zlikvidovány odpady uložené v lagunách R1, R2, R14, R8b 

a R8c. Z odstraňování starých ekologických závad, které hradí stát prostřednictvím FNM ČR, 

byla provedena následná biologická rekultivace tohoto území.  
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Ze starých topografických podkladů je zřejmé, že v minulosti existovalo lagun více, ale 

o jejich historii nejsou žádné informace. V místě některých lagun je v nyní těleso Růžodolské  

výsypky. Laguna R14 je z části překryta sesuvem této výsypky. 

 V rámci odstranění ekologických závad 

jsou řešeny kompletně likvidace tří lagun R8a, 

R3 a R4, to jsou laguny, ve kterých byl 

ukládán tekutý odpad cca do roku 1994.  

Předpoklad dokončení sanace těchto lagun je 

v letošním roce 2010, následně bude prováděna 

ještě biologická rekultivace tohoto území. 

Poslední znečištěná část území je laguna R4. 

 

3.2.2 Stavba II. - Skládka kalů z čistírny odpadních vod  

Jedná se o část území východně od silnice I/27 Most – Litvínov, kterým na jižní straně 

protéká řeka Bílina. Skládka kalů z čistírny odpadních vod je na pozemku číslo 467/3 

v katastrálním území Dolní Jiřetín o výměře 22 993 m2.  

 Hlavním zdrojem organické a 

anorganické kontaminace bylo bývalé složiště 

ropných kalů z biologické čistírny odpadních 

vod. Byly zde dokumentovány proniky 

znečištění ve fázi přímo do řeky Bíliny.  

Skládka kalů byla využívána od roku 1947 

až do roku 1968, kdy začala výstavba nové 

čistírny odpadních vod. Do úplného provozu 

byly objekty čistírny uváděny od roku 1971.  

 

V roce 1973 byla uvedena do provozu biologická čistírna II., kde byly odpadní vody ze 

závodu čištěny společně se splaškovými vodami z Litvínova.  

 Obr.5 – sanační zařízení na laguně R4 

 
Obr.6 – pohled na lagunu R4 

 Obr.7 – sanovaná skladka kalů, pohled na BIČ   
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Obr.8 - Stavba II. - Skládka kalů z čistírny odpadních vod  - letecký snímek 

V roce 1978 se zahájila realizace předčištění petrochemických odpadních vod a výstavba 

nové biologické čistírny III. Včetně spalování kalů.  

Stavba těsnící stěny odklopující celou skládku kalů byla zahájena v roce 1997 

a protokolárně byla nabyvateli předána v květnu roku 1998. 

Stavby II. a IV. přilehlé k řece Bílině tvoří společně jeden celek, který kombinací 

těsnících a drenážních prvků izoluje kontaminované prostředí tak, aby se znečištění nešířilo 

do řeky Bíliny. 

 

3.2.3 Stavba III.  - Skládky popílků K1-K4 

Areál popelových skládek se nachází východně od starého závodu, na severu je ohraničen 

stavbou I. – skládky tekutých odpadů. Celý areál leží v katastrálním území Růžodol o rozloze 

1 258 796 m2.  

Popelové skládky jsou tvořeny ohrázovanými jednotlivými skládkami, jejich stáří je 

rozdílné, nejstarší byly provozovány od roku 1947. Do skládek byly s odpadními vodami 

plaveny elektrárenský popílek a prach z Winklerových generátorů a škváry - Lurgi. Odsazená 

voda se vracela zpět do výroby. 

 



Bc. Simona Löblová : OSEZ v areálu Litvínov s hlediska času a nákladů 

2010  16 

Tab. 4 - Stavba III. - přehled skládek 

skládka číslo  katastrální území pozemek číslo výměra m2  stav sanace 
K1-s Růžodol 475/1 108 806 ukončena 
K1-j Růžodol 475/1 69 300 ukončena 

  Růžodol 475/124 18 936   
  Růžodol 559/5 2 627   

K1-z Růžodol 475/1 49 493 ukončena 
  Růžodol 475/12 17 869   

K2 Růžodol 475/1 194 135 ukončena 
K3 Růžodol 475/1 276 064 nezahájena 
  Růžodol 481/17 2 450   
  Růžodol 475/71 399   
  Růžodol 500/1 6 455   
  Růžodol 501 22 142   

K4 Růžodol 475/1 139 719 nezahájena 
K4a Růžodol 475/1 132 206 nezahájena 

  Růžodol 480 4 308   
  Růžodol 476 336   

K4-jih Růžodol 475/1 199 847 nezahájena 
  Růžodol 479 13 704  

Celkem    1 258 796 
 

 

Obr.9 - Stavba III. - skládky popílků K1-K4  - letecký snímek 
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Je předpoklad, že do skládek byly v minulosti nekontrolovatelně ukládaný i další 

různorodé odpady a vypouštěny zbytky nejrůznějších chemikálií z cisternových vozidel. 

  
Obr.10 – sanovaná skládka K1-j  Obr.11 – část znečištěné skládka K3 

Popelové skládky sloužily především k ukládání popele a popílku produkovaných 

teplárnami v areálu Chemopetrolu. Ukládání popelovin bylo metodou plavení do 

ohrázovaných skládek na původní terén. Hráze popelových skládek byly postupně zvyšovány. 

Nejdříve vznikly skládky K1 a K2, následně K3 a K4.   

Po válce až do roku 1964 nebyly 

prakticky čistírny v bloku 42 provozovány, 

proto zůstal jako jediný způsob plavení 

odpadních vod na popelové skládky. Po 

ukončení skladování popelovin byly skládky 

K1 a K2 využívány od roku 1966 k čištění 

odpadních vod Chemopetrolu, byly do nich 

vypouštěny fenolové, dehtové, syntézní, 

hydrogenační, karbonizační a další odpadní 

vody. Do roku 1973, tj. do výstavby biologické čistírny odpadních vod sem byly směřovány 

i splaškové odpadní vody Chemopetrolu. 

Na popelových skládkách je uloženo několik 

milionů m3 popelů. Provoz skládek byl ukončen 

postupně, K2 v roce 1968, K1 v roce 1978 a K4a 

v roce 1989. Elektrárenský popílek je od roku 

1978 plaven a ukládán na odkaliště „Nová 

popelová skládka“ – Venuše. Od roku 2004 je 

popílek zpracováván na certifikovaný výrobek a 

je požíván k rekultivaci území. 

 Obr.12 – sesuv části skládka K3 

Obr.13 – část znečištěné skládky K3 
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3.2.4 Stavba IV. – Ochrana řeky Bíliny v prostoru skládky kalů z ČOV 

Jde o stavbu těsnící stěny s drénem, která izoluje zbytkové znečištění z prostoru mimo 

skládku kalů a ČOV a je umístěna východním směrem od skládky. Stavba je umístěna 

pozemku číslo 467/3 v katastrálním území Dolní Jiřetín. 

Stavba těsnící stěny probíhala od listopadu 1997, protokolárně byla předána v květnu 

1998. Od ledna 2003 probíhá sanace kontaminačního mraku číslo 13, která spočívá v čerpání 

sběrné jímky záchytného drénu.  

 

Obr.14 -   Stavba IV. - Ochrana řeky Bíliny v prostoru skládky kalů z ČOV a  

 sanace zemin břehu řeky Bíliny - biodegradací in-situ - letecký snímek 

3.2.5  Sanace zemin břehu řeky Bíliny – biodegradací in-situ 

Sanace břehu řeky Bíliny vznikla jako samostatná akce z důvodů znečištění, které zůstalo 

po dokončení podzemních těsnících stěn stavby II. - Skládka kalů z čistírny odpadních vod 

a stavba IV. - Ochrana řeky Bíliny v prostoru skládky kalů z ČOV. 

Cílem biodegradačních prací bylo biologickou cestou úplně odbourat kontaminant pod 

limity stanovené Českou inspekcí životního prostředí. 

Stavba je umístěna pozemku číslo 467/3 v katastrálním území Dolní Jiřetín. 

Sanační práce začaly v roce 1997 a úplné dokončení bylo v prosinci 2005.  
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3.2.6 Stavba V. – Záchytný a oddělovací drén 

Jedná se o záchytný drén, který brání šíření kontaminovaných podzemních vod ze 

skládkových oblastí Stavby I. – skládky tekutého odpadu.  Záchytný drén se nachází na 

pozemku číslo 555/3 v katastrálním území Růžodol. 

Hlavními kontaminanty zde byly ropné uhlovodíky. 

Počátek realizace stavby záchytného drénu byla v roce 2001 a dokončena byla v březnu 

2003.  

Po dokončení této stavby zde dále probíhá sanační zásah, který spočívá v čerpání jímky, 

která je sběrným místem podzemních vod záchytného drénu. Sanační čerpání probíhá jako 

kontaminační mrak číslo 12. Čerpání zahájeno v květnu 2003.  

 

 

Obr.15 - Stavba V. - záchytný a oddělovací drén - letecký snímek 
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3.2.7 Stavba VI. – Skládka tuhého odpadů, skládka vápenných kalů u vlečky a skládka 
vápenných kalů II 

Tři skládky se nacházejí východně od popelových skládek v katastrálním území Růžodol 

o celkové výměře všech skládek 221 486 m2. 

 

Obr.16 - Stavba VI. – skládka tuhého odpadů, skládka vápenných kalů u vlečky a skládka váp.kalů II   

Skladka tuhého odpadu o výměře 149 563 m2 je umístěná na části pozemků čísla 

475/19, 475/57, 414/1, 414/4, 414/5, 

414/6  a 425/2 v katastrálním území 

Růžodol. 

 Na skládkách se ukládal 

různorodý odpad. Skládka byla 

založena jako divoká skládka v roce 

1970 bez jakéhokoliv zabezpečení proti 

úniku polutantů ze skládkového materiálu. 

Oficiální provoz skládky byl od roku 1976. 

Byly zde ukládány odpady všech kategorií, 

ropného (nafta, benzín)i dehtového původu.  

 
Obr.17 – skládka tuhých odpadů 

Obr.18 – zanesená skládka tuhých odpadů 
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Skládky tuhého odpadu jsou potencionálním zdrojem kontaminace ropnými látkami a těžkými 

kovy.  Skládkování bylo ukončeno k 29.2. 1996. 

 

Skládka vápenných kalů u vlečky o výměře 29 459 m2 je umístěná na části pozemků 

čísla 531/9, 531/35, 531/36, 523/4 a 523/7 v katastrálním území Růžodol. 

Vápenné kaly vznikající při výrobě fenolů 

v procesu kaustifikace byly ukládány 

v prostoru skládky od roku 1974. Rozšíření 

a úprava na speciální deponii pro vápenné kaly 

byly provedeny podle projektu firmy 

Interprojekt Praha z roku 1984. V roce 1992 

byla provedena úprava skládky s cílem 

zvýšení její kapacity. Ukládání bylo ukončeno 

v roce 1994. 

  

Skládka vápenných kalů II  o výměře 42 374 m2 je umístěná na části pozemku číslo 

475/62 v katastrálním území Růžodol. Ukládání materiálu na skládce bylo zahájeno v letech 

1974-1975 přímo na rostlý terén nebo na materiál Růžodolské výsypky bez zabezpečení proti 

úniku vyluhujících se látek ze skládkového materiálu do podzemní vody. Složení skládkového 

materiálu bylo různorodé, od komunálního odpadu, stavebního rumu, zeminy kontaminované 

ropnými látkami a jílovitoštěrkovité zeminy z okolních skrývek po černé kaly patrně ze 

zpracování ropy a dehtů, popílky, saze z čištění mazutu, polypropylénové kuličky, dřevo, 

železo, igelity, barvy polymer a samotné vápenné kaly, které byly ukládány hlavně v západní 

části dnes částečně rekultivované skládky. Ukončeno v r. 1984, kdy byla zprovozněna skládka 

vápenných kalů u vlečky. 

 

 

 
Obr.19 – skládka vápenných kalů II. 
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3.2.8 Stavba VII. – Skládka UHLODEHTA 

Skládka je umístěna v jihozápadní části území, západně od skladů surovin. Skládka je 

umístěna na části pozemků čísla 403/1, 403/2, 403/3, 403/4,  403/5, 403/6, 514/1 a 514/4 

v katastrálním území Dolní Jiřetín o celkové výměře 142 156 m2. 

 

Obr.20 - Stavba VII. – skládka UHLODEHTA  - letecký snímek 

  

Obr.21 – na skládce se tvoří dehtová jezírka Obr.22 – vysrážený dehet na skládce  

Patří k nejstarším skládkám, byly zde ukládány především nedopalky uhlí a mouru, 

vápenné kaly a odpady dehtů. 

 V tělese skládky bylo zjištěno znečištění zemin dvojího charakteru, ropnými látkami 

a fenolovými látkami. Ve třech oblastech se na povrchu terénu projevuji dehty.  
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Dochází zde k vytlačení dehtů na povrch skládky, k vyvěrání výluhů při úpatí. 

Dokumentována je výrazná lokální kontaminace podzemních vod v podloží, na které se 

podílejí především arsen a fenoly s doprovodným ropným a amoniálním znečištěním. 

Skládka se začala používat již při výstavbě výrobního areálu v roce 1940 a ukládat se 

ukončilo v roce 1960. Sanace dosud nebyly zahájeny. 

  

Obr.23 – povrch skládky Obr.24 – voda znečištěná fenoly a dehty 

3.2.9 Stavba VIII. – Jižní předpolí popelových skládek 

Nejedná se o typickou skládku odpadů, jedná se znečištění vod v návaznosti na popelové 

skládky K1 – K4. 

 

Obr.25 - Stavba VIII. - jižní předpolí popelových skládek  - letecký snímek 
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Stavba VIII. – Jižní předpolí popelových skládek je umístěna na desítce pozemků 

v katastrálním území Růžodol a Kopisty o celkové výměře 145 276 m2. 

  

Obr.26 - pohled na Novou Vodu a jižní předpolí Obr.27 – popelové skládky navazují na st.VIII 

 

Toto zájmové území bezprostředně navazuje na budoucí jezero Most, které vznikne 

zatopením vydolovaného území bývalý důl Ležáky. Proto je největším rizikem průsak 

podzemních vod s kontaminací do povrchové vody na břehu jezera. 

 

 

 

Obr.28 – Těsnící stěna na ochranu nového jezera Most 
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3.3 Vlastnické vztahy 

Celý výrobní areál v Litvínově má celkovou rozlohu 10 030 000 m2. Z toho rozloha 

pozemků ve vlastnictví společnosti UNIPETROL a.s. je 8 380 047 m2, což je 83,55 %. 

Odstraňování starých ekologických zátěží se provádí na 21,30 % rozlohy z celkové 

výměry, to je 2 136 098 m2.  Tato výměra se dále dělí na pozemky ve vlastnictví společnosti 

UNIPETROL, a.s. a ostatní vlastníky. Procentuelní podíl je uveden v tabulce. 

Tab. 5 – Přehledná tabulka výměr a procent území 

Rozloha m2 % z celkové výměry 

Celková rozloha areálu Litvínov 10 030 000 100,00 

Areál - vlastnictví UNIPETROL 8 380 047 83,55 

Areál - vlastnictví ostatní 1 649 953 16,45 

Celková rozloha OSEZ 2 136 098 21,30 

OSEZ - vlastnictví UNIPETROL 1 970 098 19,64 

OSEZ - ostatní vlastníci 166 000 1,66 

Mimo OSEZ 7 893 902 78,70 

 

       Graf 2 – Rozloha OSEZ dle vlastníků       Graf 3 – Rozloha OSEZ z celkové plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost UNIPETROL, a.s. se stala vlastníkem pozemků v srpnu roku 1997 a to 

na základě fůze se společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a společností KAUČUK 

GROUP, a.s. Tímto na společnost UNIPETROL, a.s. přešly všechny závazky, povinnosti 

a smluvní ujednání s FNM ČR a spojené s činností ohledně odstraňování starých ekologický 

závad a to jak za areál v Litvínově, tak za areál v Kralupech nad Vltavou. 

Společnost UNIPETROL, a.s. je v areálu vlastníkem pozemků, ale není vlastníkem 

budov, staveb a technologického zařízení v areálu. Vlastníkem budov v areálu jsou 

společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., Česká rafinérská, a.s. a další společnosti podnikající 

v areálu. 
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Společnost Česká rafinérská má od roku 1996 zřízené věcné břemeno užívání pozemků. 

Společnost CHEMOPETROL, a.s. v roce 1997 uzavřela nájemní smlouvu na užívání 

pozemků. Jelikož nájemní vztah byl pro stavební řízení nevyhovující, byla tato nájemní 

smlouva zrušena k 31.12.1999. Smlouva byla nahrazena smlouvou o zřízení věcného břemena 

na užívání pozemků pro společnost CHEMOPETROL, a.s. s platností od 1.1.2000. Obě 

smlouvy o zřízení věcného břemena jsou zapsány v katastru nemovitostí.  

V roce 2007 proběhlo další sloučení společnosti CHEMOPETROL, a.s. do společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o. a na tuto společnost přešla i smlouva o zřízení věcného břemena na 

užívání pozemků ve vlastnictví společnosti je UNIPETROL, a.s. 

Ve výrobním areálu jsou další společnosti, které mají ve svém vlastnictví budovy, stavby 

anebo technologická zařízení, např. Česká rafinérská, a.s., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., 

SYNTHOS, a.s., Linde, a.s. Tyto společnosti užívají pozemky buď na základě smlouvy 

o zřízení věcného břemena anebo na základě nájemní smlouvy uzavřené se společností 

UNIPETROL RPA, s.r.o., která může tyto pozemky dále pronajímat. 

V rámci procesu vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení musí být 

uzavřeny smluvní vztahy s vlastníkem pozemku. Problémy vznikají, když vlastníci za tuto 

službu vyžadují nepřiměřenou finanční odměnu.  

Dle platného stavebního zákona musí každý stavebník, v našem případě nabyvatel stavby 

mít vypořádané smluvní vztahy k majetku, na kterém bude provádět svojí investici – stavbu. 

Smluvní vztahy mohou být: nájemní smlouva, smlouva o věcném břemenu nebo smlouva 

o realizaci stavby, jiným možným způsobem nelze smluvní vztah řešit. Dle starého stavebního 

zákona stačil pouze souhlas vlastníka nemovitosti, to je dnes nedostačující. Z tohoto důvodu 

je nyní problémovější se s některými vlastníky nemovitostí domluvit, i když dříve se stavbou 

souhlasili, dnes odmítají jakoukoliv smlouvu podepsat a spekulují jak z celé situace nejvíce 

vytěžit. Tím vznikají další náklady se stavbou, ve formě nájemného a nebo ve výši kupní ceny 

za pořízení pozemku. Tyto náklady hradí nabyvatel stavby. 

Jako příklad uvádím problém na Stavbě III. – K 4 -jih – vlastnický vztah k pozemku číslo 

479 není dořešený - vlastník pozemku požaduje mnohem vyšší kupní cenu oproti stanovené 

tržní hodnotě. Vlastník pozemku není ochoten podepsat nájemní smlouvu, ani smlouvu 

o realizaci stavby. Z tohoto důvodu se uvažuje, že tento pozemek bude vyjmut z projektu 

a nebude na něm probíhat odstranění zátěže. 

Tento případ zřejmě nebude ojedinělý a je nutno uvažovat s obdobným postupem v rámci 

dalších staveb OSEZ. Je potřeba řešit vlastnické vztahy vždy v dostatečném předstihu, aby 

nedocházelo ke skluzu plánovaných termínů jednotlivých staveb. 
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4 ANALÝZA POSTUPU ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD V ČASE 
A NÁKLADECH 

4.1 Historie 

Výroba ve starém závodě byla zahájena ve 40. letech, byla původně určena ke zpracování 

hnědého uhlí a byla zaměřena především na výrobu leteckého benzínu, autobenzínu, 

motorové nafty, svítiplynu, hnědouhelného polokoksu, fenolových poloproduktů a dehtu [7]. 

K nejmasivnějšímu úniku polutantů do přírodního prostředí došlo v průběhu II. světové 

války během leteckého bombardování v letech 1944-1945.  

 

Obr. 29 – Letecký snímek vybombardovaného areálu – r.1945 
zejména v pravém dolním rohu snímku jsou viditelné krátery po bombardování 
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Leteckými útoky za války byl závod těžce poškozen a byla zničena nebo vážně 

poškozena převážná část čistírenských objektů.  

Havarijní úniky škodlivin jsou dokumentovány i z pozdějšího období [7].  Stav 

v odpadních vodách v poválečných letech se neustále zhoršoval. Vrcholem znečištění byla 

řeka Bílina v roce 1953, byl překročen téměř šedesátinásobek povoleného množství 

vypouštěných fenolů. Znečištěné čistírenské provozy zajišťující dočištění odpadních vod 

nebyly prakticky až do roku 1963 – 1964 uvedeny do provozu, proto pro dočišťování zůstal 

k dispozici jediný způsob plavení odpadních vod hydraulicky na popelové skládky 

v Růžodole. 

V závodě vzrůstalo množství tzv. divokých vod, vypouštěných bez kontroly 

z jednotlivých výroben do dešťové (průmyslové) kanalizace. 

V roce 1960 po organizačních změnách, řadě nařízení, rozhodnutí a opatření se stav 

v řece Bílině mnohem zlepšil proti znečištění v roce 1953 a to téměř bez investic. Samotná 

technologie dočištění odpadních vod se však v období 1953 až 1962 podstatně nezměnila. 

Závod se v roce 1962 – 1963 dostal do značných obtíží se zajištěním skladovacích 

prostorů pro ukládání hydraulicky dopravovaných materiálů ze závodu. Skladové prostory 

mnohdy již zvyšované v pěti etapách byly téměř zaplněné. Tato situace se vyhrotila v únoru 

roku 1963, kdy došlo k havárii skládky K1 – jih a došlo k zatopení 43 bytů v obci Kopisty 

a dalším materiálním škodám v hydraulické dopravě materiálu na skládky. 

Výstavba nového čistírenského komplexu byla zahájena v roce 1968 a do provozu byly 

objekty uváděny od roku 1971. V roce 1973 byla uvedena do provozu biologická čistírna II., 

kde byly odpadní vody ze závodu čištěny společně se splaškovými vodami z Litvínova. 

V roce 1978 se zahájila realizace předčištění petrochemických odpadních vod a výstavba 

nové biologické čistírny III. 

Znečištění jednotlivých lokalit bylo samozřejmě postupné, jednotlivé lokality, byly 

znečištěny dle postupně zaváděné výroby a podle potřeby typu ukládky. 
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4.2 Časový postup znečištění a sanace 

Postup je graficky uveden v přehledných situacích po letech v přílohách čísla 3.1 až 3.9. 

Celkový postup je uveden v příloze 5. 

Rok 1940 - 1945 

• 1940 – Skládka Uhlodehta – Stavba VII. – zahájení ukládání skladování. Jde 

o místo, které se jako první používalo již od výstavby výrobního areálu. V tělese 

skládky bylo zjištění znečištění zemin ropnými a fenolovými látkami.  

• 1940 – Laguny R3, R4 a R14 – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu - zahájení 

ukládání do lagun, byly vyváženy kapalné odpady ropného a dehtového původu. 

• 1943 – Skládka K1-s – Stavba III. – Skládky popílků K1 – K4 - zahájení  

ukládání. Skládka sloužila převážně k ukládání popele a popílku produkovaných 

teplárnami ve výrobním areálu. 

• 1945 - Skládka kalů z čistírny odpadních vod Stavba II. - zahájení ukládání. 

Rok 1946 - 1955 

• 1947 – Skládky K1-j, K1-z a K2 – Stavba III. – Skládky popílků K1 – K4 - 

zahájení ukládání. Skládky sloužily převážně k ukládání popele a popílku.  

• 1948 – Skládky K3, K4, K4-a a K4-jih – Stavba III. – Skládky popílků K1 – K4 - 

zahájení ukládání. Skládky sloužily převážně k ukládání popele a popílku.  

• 1948 – Jižní předpolí popelových skládek – Stavba VIII. – nejedná se skládku, ale 

o místo, které bylo postupně znečišťováno důsledkem průsaků popelových 

skládek. 

• 1955 – Laguna R4 – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu -  laguna naplněná, 

došlo k navýšení hráze a ukládání se rozšířilo o kontaminovanou zeminu. 

Rok 1956 - 1965 

• 1960 – Laguny R1 a R2 – Stavba I. - skládka tekutého odpadu - zahájení 

ukládání. Do laguny byly vyváženy kapalné odpady ropného a dehtového původu. 

• 1960 – Skládka Uhlodehty – Stavba VII. – ukončení ukládání skladování. 

• 1963 – Laguna R3 – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu - laguna naplněná, došlo 

k navýšení hráze a ukládání se rozšířilo o kontaminovanou zeminu. 

• 1964 – Skládka K4-jih – Stavba III. – Skládky popílků K1 – K4 - ukončení 

ukládání skladování. 

• 1965 – Laguny R1 a R2 – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu - laguny naplněné, 

došlo k navýšení hráze a ukládání se rozšířilo o kontaminovanou zeminu. 
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• 1965 – Laguny R8a, R8b a R8c – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu - zahájení 

ukládání. Do laguny byly vyváženy kapalné odpady ropného a dehtového původu. 

Rok 1966 - 1975 

• 1966 – Skládky K1-s, K1-j, K1-z, K3 a K4 – Stavba III. – Skládky popílků K1 – 

K4 - do skládek byly vypouštěny fenolové, dehtové, syntézní, hydrogenační, 

karbonizační a další odpadní vody, důvodem bylo zahájení  čištění odpadních 

vod. Do roku 1973 do výstavby biologické čistírny odpadních vod sem byly 

směřovány i splašky odpadních vod Chemopetrolu.  

• 1968 – Skládka K4 – Stavba III. – Skládky popílků K1 – K4 - ukončení ukládání 

skladování. 

• 1970 – Skládka tuhých odpadů – Stavba VI. - zahájení ukládání. Na skládky 

se ukládal různorodý odpad, skládka byla založena jako divoká skládka. 

• 1974 – Skládka vápenných kalů u vlečky – Stavba VI. - zahájení ukládání, 

skládka vznikala při výrobě fenolů v procesu kaustifikace. 

• 1974 – 1975 Skládka vápenných kalů II – Stavba VI. - zahájení ukládání. 

Skladování materiálu bylo různorodé, od komunálního odpadu, stavebního rumu, 

zeminy kontaminované ropnými látkami  

Rok 1976 - 1985 

• 1978 – Skládky K1-s, K1-j, K1-z, K3 a K4 – Stavba III. – Skládky popílků K1 – 

K4 - ukončení ukládání skladování.  

• 1978 – Jižní předpolí popelových skládek – Stavba VIII. – z důvodu ukončení 

ukládání na popelové skládky, došlo i zde k přímému znečišťování tohoto území. 

• 1984 - Skládka vápenných kalů II – Stavba VI. – ukončení ukládání skladování.  

• 1985 – Skládka vápenných kalů u vlečky – Stavba VI. - rozšíření a úprava 

na speciální deponii pro vápenné kaly. 

Rok 1986 – 1995 

• 1989 – Skládka K4-a – Stavba III. – Skládky popílků K1 – K4 - ukončení 

skladování. 

• 1990 – Laguny R1, R4, R8b a R14 – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu - 

ukončení skladování. 

• 1991 – Laguna R3 a R8c – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu - ukončení 

skladování. 
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• 1993 – Laguny R8b a R14 – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu – zahájena 

sanace území, hrazená společností CHEMOPETROL, a.s. 

• 1994 – Laguny R8b a R14 – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu – ukončena 

sanace území. 

• 1994 – Laguna R1 – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu - zahájena sanace 

území, hrazená společností CHEMOPETROL, a.s. 

• 1994 – Laguny R2 a R8a – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu - ukončení 

skladování. 

• 1994 – Skládka vápenných kalů u vlečky – Stavba VI. - ukončení skladování. 

• 1995 – Laguna R2 a R8c – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu - zahájena sanace 

území, hrazená společností CHEMOPETROL, a.s. 

Rok 1996 - 2005 

• 1996 – Laguny R1, R2 a R8c – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu -ukončena 

sanace území. 

• 1997 - Skládka kalů z čistírny odpadních vod Stavba II. a Stavba IV. Ochrana 

řeky Bíliny - zahájena sanace území, hrazená z OSEZu. 

• 1998 - Skládka kalů z čistírny odpadních vod Stavba II. a Stavba IV. Ochrana 

řeky Bíliny - ukončena sanace území. 

• 1998 – Skládky K1-s, K1-j, K1-z a K2 – Stavba III. – Skládky popílků K1 – K4 -

zahájena sanace území, hrazená z OSEZu. 

• 1998 – Sanace zemin břehu řeky Bíliny biodegradací in-situ- zahájena sanace, 

hrazená z OSEZu. 

• 2001 – Laguny R3, R4 a R8a – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu -zahájena 

sanace území, hrazená z OSEZu. 

• 2001 – Skládkny K1-s, K1-j, K1-z a K2 – Stavba III. – Skládky popílků K1 – K4 

- ukončena sanace území. 

• 2001 – Stavba V. – Záchytný a oddělovací drén- zahájena sanace, hrazená 

z OSEZu. 

• 2002 – Laguny R1, R2, R8b, R8c a R14 – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu - 

zahájena biologická rekultivace území, hrazená z OSEZu. 

• 2003 –Stavba V. – Záchytný a oddělovací drén- ukončena sanace. 

• 2004 – Laguny R1, R2, R8b, R8c a R14 – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu – 

ukončení biologické rekultivace území, hrazená z OSEZu. 
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• 2005 – Sanace zemin břehu řeky Bíliny biodegradací in-situ- ukončena sanace. 

• Rok 2005 – 2010 - současnost 

• 2010 – Laguny R3, R4 a R8a – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu – plánované 

dokončení sanace území. 

 

Rok 2010 – 2020 -současnost 

• 2012 – Skládky K3, K4, K4-a a K4 -jih – Stavba III. – Skládky popílků K1 – K4 - 

plánované zahájení sanace území, hrazená z OSEZu. 

• 2013 – Skládka tuhých odpadů, Skládka vápenných kalů u vlečky a Skládka 

vápenných kalů II – Stavba VI. - plánované zahájení sanace území, hrazená 

z OSEZu. 

• 2013 – Skládka Uhlodehty – Stavba VII. – plánované zahájení sanace území, 

hrazená z OSEZu. 

• 2014 – Laguny R3, R4 a R8a – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu – plánované 

zahájení biologické rekultivace území. 

• 2014 – Skládky K3, K4, K4-a a K4-jih – Stavba III. – Skládky popílků K1 – K4 - 

plánované dokončení sanace území, hrazená z OSEZu. 

• 2015 – Skládka tuhých odpadů, Skládka vápenných kalů u vlečky a Skládka 

vápenných kalů II – Stavba VI. - plánované dokončení sanace území. 

• 2015 – Skládka Uhlodehty – Stavba VII. – plánované dokončení sanace území. 

• 2016 – Laguny R3, R4 a R8a – Stavba I. - Skládka tekutého odpadu – plánované 

dokončení biologické rekultivace území. 

• 2016 – Jižní předpolí popelových skládek – Stavba VIII. – plánované zahájení 

sanace území, hrazená z OSEZu. 

• 2018 – Jižní předpolí popelových skládek – Stavba VIII. – plánované dokončení 

sanace území. 
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4.3 Postup sanace z hlediska nákladů 

Ze získaných informací o postupu skutečných nákladů a plánovaných nákladů byly 

sestaveny tabulky – příloha č. 6 – Celkové náklady po rocích na jednotlivé stavby. Z těchto 

dat bylo provedeno několik následujících analýz. 

Graf 4 - Celkové náklady v čase  - vlastní zpracování 

 

Plánované náklady 

Rozložení nákladů v následujících letech je převzato z termínů realizace dle souhrnných 

technických zpráv jednotlivých staveb. Je zřejmý obrovský nárůst nákladů v letech 2012 – 

2014.  Tato špička je způsobena odsunem realizace sanací z důvodu pozastavení nových 

zakázek Ministerstvem financí. Největší rozsah sanací se připravuje na stavbě III, VII. 

Graf 5 – Celkové náklady po lokalitách v čase - vlastní zpracování 
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Skutečně vynaložené náklady 

Největší rozsah sanací se prováděl na stavbách III a II v letech 1997- 1999, na stavbě I 

v letech 2002 - 2009. 

Graf 6 - Skutečné náklady po lokalitách - vlastní zpracování 

 

 

Graf 7 - Průběh skutečných nákladů po stavbách - vlastní zpracování 
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Graf 8 - Celkové náklady po stavbách -  vlastní zpracování 

 

 

Porovnáním nákladů dle lokalit vyplývá, že největší rozsah sanací se provádí na stavbě 

III. – popelové skládky, ve vnitřním areálu a v lokalitě Růžodol – sanace po skladování 

tekutých odpadů. 

 

Graf 9 - Náklady na m2 – porovnání mezi lokalitami - vlastní zpracování 

 

 

Při přepočtu celkem očekávaných nákladů na m2 vyplývá, že největší škody byly 

způsobeny zejména skladováním tekutých odpadů v lokalitě Růžodol, kde cena sanace 

dosahuje přes 10.000 Kč na m2.  
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Graf 10 - Posouzení celkových nákladů – náklady dosud vynaložené a náklady plánované 
vlastní zpracování 

 

 

Při porovnání skutečně vynaložených nákladů s celkovými očekávanými náklady musím 

bohužel konstatovat, že dosud bylo proinvestováno po 14 rocích sanací pouhých 43 % 

nákladů. 
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5 VYHODNOCENÍ ROZSAH Ů SANACÍ 

5.1 Rozsah sanací po stavbách 

Tab. 6 – Přehled staveb po lokalitách, katastrálních územích a výměrách sanovaných pozemků 

název stavby lokalita  katastrální území sanace  
m2 

Stavba I - Skládky tekutých odpadů Růžodol 

R1 Růžodol 9 131 
R2 Růžodol 11 132 
R3 Dolní Litvínov 6 083 
R4 Dolní Litvínov 21 092 
R8a Dolní Litvínov 13 001 
R8b Dolní Litvínov 8 477 
R8c Dolní Litvínov 11 095 
R14 Dolní Litvínov 19 700 

Stavba II – Skládka kalů z čistíren odpadních vod (ČOV)  Dolní Jiřetín 22 993 

Stavba III – Skládky popílku K1-K4 

K1-s Růžodol 108 806 
K1-j Růžodol 90 863 
K1-z Růžodol 67 362 
K2 Růžodol 194 135 
K3 Růžodol 307 510 
K4 Růžodol 139 719 
K4a Růžodol 136 850 

K4-jih Růžodol 213 551 
Stavba IV – Ochrana řeky Bíliny v prostoru skládky kalů  Dolní Jiřetín  

Sanace zemin břehu řeky Bíliny biodegradací in-situ  Dolní Jiřetín  

Stavba V – Záchytný a oddělovací drén  Dolní Litvínov  

Stavba VI – Skládka tuhých odpadů, Skládka vápenných 
kalů u vlečky a Skládka vápenných kalů II    

STO Růžodol 149 653 
SVK u Růžodol 29 459 
SVK II Růžodol 42 374 

Stavba VII – Skládka UHLODEHTA   Dolní Jiřetín 142 156 
Stavba VIII – Jižní předpolí popelových skládek   Růžodol 145 276 
Vnitřní areál - 11 kontaminačních mraků   Záluží u Litvínova           245 680 
Celkem   2 136 098 

 

Tento přehled plochy jednotlivých lokalit byl zpracován na podkladě vlastních měření ze 
základní digitální mapy závodu dle hranic jednotlivých lokalit přenesených z jednotlivých 
projektů a studií. 
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5.2 Typy sanací 

Podzemní vody 

1. Plošná sanace - Metoda s nízkou účinností - čerpání kontaminované vody z vrtů, 

předčištění vody v gravitačních odlučovačích a biologické čištění odpadních vod 

2. Drenážní systém - metoda finančně náročná - zabudování perforované armatury 

do země s odvedením do studní – sběrných jímek, ze sběrných jímek je voda čerpána 

do biologické čističky odpadních vod 

3. Zapouzdření – imobilizace - Metoda neřeší vlastní sanaci, slouží k zamezení 

rozšiřování kontaminace - pilotované stěny – vrty s nepropustným materiálem zamezují 

přítoku a odtoku vody z kontaminované skládky [1]. 

 

Zemina  

1. Biologická sanace – biodegradace - Metoda biodegradace je založena na využití 

přirozených mikroorganismů k tomu, aby rozložily nebo imobilizovaly kontaminanty, čímž 

odstraní jejich nebezpečné vlastnosti. 

Určité bakteriální kmeny mají schopnost využívat uhlovodíky přítomné v odpadech jako 

zdroj uhlíku a energie ke svému růstu. Při tom dochází k rozkladu kontaminantů, a to až na 

neškodné produkty - oxid uhličitý a vodu. Vnesením vhodných bakteriálních kmenů 

do zpracovávaných odpadů a vytvořením příznivých podmínek pro jejich růst lze dosáhnout 

významného urychlení těchto degradačních procesů, které samovolně probíhají velmi pomalu. 

2. Biodegradace in-site - Sanace in situ – biopreparáty se aplikují rozstřikem na povrch 

nebo vtláčením do vrtů. Aerobní mikroorganismy rozkládají organické látky na menší 

organické a anorganické molekuly. Další urychlení tvorby mikroorganismů v zemině -

 bioventilací – vháněním vzduchu do půdy, čerpáním z vrtů, vakuování a separace. 

3. Biodegradace on-site - Kontaminovaná zemina se vytěží a přemístí na mezideponii - 

na dekontaminační plochu s bezodtokovou jímkou. Do vrstvy zeminy se instaluje systém pro 

distribuci biopreparátu napojený na bioreaktor. Během sanace se provádí vlhčení 

a provzdušňování zeminy. Po vyčištění se zemina vrátí na původní místo. 

Spalování 

Termické zneškodnění průmyslových odpadů v rotační peci při teplotě 700 C až 1500 C. 

Skládkování 

Skládkování na zabezpečené skládce s využitím stabilizace hydraulickými pojivy – ke 

snížení vyluhování anorganických a organických látek. 
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6 NÁVRH VARIANT DALŠÍHO POSTUPU 

6.1 Rozhodnutí vlády o postupu řešení sanací 

Česká vláda v roce 2008 schválila variantu C - projekt jediné veřejné zakázky – jako 

jediné komplexní výběrové řízení. Pro toto rozhodnutí byl uveden důvod – „ pro urychlení 

agendy odstraňování starých ekologických zátěží“. 

Byl navržen postup uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky o době trvání 10 měsíců. 

V prosinci 2008 bylo vyhlášeno výběrové řízení. Toto výběrové řízení nebylo do dnešní doby 

tj. do dubna roku 2010 uzavřeno a nebyl vyhlášen vítězný dodavatel . 

Bohužel tento postup byl naopak velmi pomalý a dosud nedošlo k žádnému dalšímu 

rozhodnutí. S ohledem na velké politické tlaky, zahraniční zájmy a všeobecně známý stav 

korupce při velkých státních tendrech - se proces výběru dodavatele prakticky zastavil. 

Pro zprůhlednění výběrových řízení americká obchodní komora letos předkládá návrh 

radikální novely zákona o veřejných zakázkách. Přes všeobecné proklamace a snahy 

jednotlivých firem získat superzakázku na odstranění všech ekologických škod v ČR, nelze 

reálně očekávat podpis smlouvy na superzakázku dříve jak v polovině roku 2011.  

 

6.2 Vlastní vyhodnocení postupu v areálu Litvínov 

Vyhodnocením časového postupu sanací v této diplomové práci a vyhodnocením financí 

použitých na odstraňování starých ekologických závad jsem zjistila: 

Od roku 2006 až do dnešního dne bylo omezeno čerpání finančních prostředků, hlavně na 

stavby mimo výrobní areál. Nebyla vyhlašovaná nová výběrová řízení a všechny plánované 

termíny realizace staveb musely býti posunuty, muselo být dokonce požádáno o prodloužení 

rozhodnutí realizace staveb vydané ČIŽP do roku 2016, kromě stavby VII. – Uhlodehta 

a Stavby VIII. – Jižní předpolí, na tyto stavby je vydané samostatné rozhodnutí.   

Hlavním a zásadním problémem tohoto celého zdržení je připravované a zahájené 

výběrové řízení pro jednoho dodavatelé celé státní zakázky, z tohoto důvodu MF do dnes 

nedovoluje zahájení pokračovacích sanačních prací. Z analýzy časového postupu vyplývá, že 

veškeré sanační práce probíhaly včetně jejich financování bez velkých závad přesně do doby 

působnosti FNM ČR, to je do 31.12.2005. Od 1.1.2006 veškerá agenda spojená s řešením 

závazků vyřešení starých ekologických škod přešla do přímé působnosti MF. 

Z nákladové analýzy vyplývá, že od tohoto termínu byly postupně veškeré sanace 

pozastaveny a řeší se pouze havarijní ekologické situace.  
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6.3 Varianty dalšího postupu realizace sanací 

Z nákladové analýzy vyplývá, že bylo dosud vyčerpáno pouze 43% z celkových 

rozpočtových nákladů. Zbývajících 57% se plánuje vyčerpat v následujících 8 letech. Tento 

postup je uveden ve variantě A – varianta dle platných rozhodnutí ČIŽP. Ale na podkladě 

reálného postupu přípravy výběrového řízení a při zohlednění rovnoměrného čerpání nákladů 

navrhuji počítat s rozložením nákladů dle varianty B. 

6.3.1 Varianta A 

Varianta A  obsahuje rozložení nákladů od roku 2011 do 2016 (2018 dle vydaných 

rozhodnutí), dle zpracovaného časového harmonogramu, který je sumarizovaný 

z rozpočtových odhadů rozdělených do jednotlivých roků a dle časového plánu sanací.  

 

Graf 11 - Varianta A - přehled plánovaných nákladů po stavbách -  vlastní zpracování 

 

Graf 12 - Varianta A - přehled plánovaných celkových nákladů - vlastní zpracování 
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6.3.2 Varianta B 

Varianta B  obsahuje rozložení nákladů od roku 2011 do 2022, dle zpracovaného 

časového harmonogramu, který je navržen z rozpočtových odhadů sanací s rovnoměrným 

rozložením čerpání v následujících rocích. Tato varianta odstranila špičku čerpání nákladů. 

Graf 13 - Varianta B - přehled plánovaných nákladů po stavbách - vlastní zpracování 

 

Graf 14 - Varianta B - přehled plánovaných celkových nákladů - vlastní zpracování 

 

Časový harmonogram obou variant A a B jsou uvedeny v příloze číslo 6 – Celkové 

náklady po rocích na jednotlivé stavby. 

Obě varianty se jsou použitelné jak pro vítěze výběrového řízení, který bude zajišťovat 

všechny závazky státu vůči nabyvatelům, tak i pro jednotlivé zpracovatele, kteří by 

zajišťovali odstranění závad na základě jednotlivých smluv, stejně tak jak tomu bylo do doby 

vyhlášení výběrového řízení. 
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7 ZÁVĚR 

Sběr dat 

Při zpracování časového postupu znečištění a sanací byly velké problémy se sběrem dat 

z jednotlivých lokalit, poněvadž souhrnnou otázkou časového postupu znečištění v areálu 

Litvínov se dosud nikdo komplexně nezabýval. Informace byly velmi roztříštěné a útržkovité. 

Také při zpracování nákladové analýzy v čase byly k dispozici většinou pouze detailní 

projekty sanací bez souhrnného přehledu za celý projekt. Rovněž dohledání jednotlivých 

pozemků pro grafické zobrazení časového vývoje znečištění bylo velmi pracné. Nejobtížnější 

bylo sehnat data zahájení a ukončení ukládání na jednotlivé lokality - tyto informace nebyly 

bohužel nikde souhrnně uvedeny.  

 

Časová analýza postupu sanací 

Při zhodnocení časového postupu odstraňování starých ekologických závad v areálu 

Záluží u Litvínova z hlediska sledování skutečných a plánovaných nákladů vyplývá několik 

závěrů. Sanace se provádí již 14 let a je zřejmé, že vzhledem k vyčerpání pouhých 43 % 

nákladů  budou sanace probíhat ještě dalších 12 až 16 roků. Po 50-ti letech znečišťování bude 

doba sanací tedy trvat téměř 30 roků. Po stránce nákladů je velmi zajímavé zjištění, že sanace 

dosahuje v nejvíce znečištěných lokalitách až 10.000 Kč na m2. Tato cena se nedá vůbec 

srovnat s tržní hodnotou pozemku v této lokalitě. 

 

Vlastní varianta postupu čerpání nákladů   

V diplomové práci je zpracována varianta oficiálního postupu realizace OSEZ 

v následujících letech – varianta A. Na podkladě informací o reálném postupu přípravy byla 

navržena optimální varianta dalšího postupu sanačních prací – varianta B. Vzhledem velkému 

rozsahu sanačních prací navrhuji variantu, ve které jsou sanační práce rozloženy do delšího 

časového úseku od roku 2011 do roku 2022. Tato varianta vzhledem k rozsahu sanačních 

prací a vzhledem k rovnoměrnému čerpání finančních prostředků je reálnější pro dokončení 

závazku státu k jednotlivým nabyvatelům těchto nemovitostí.  

V souvislosti s touto variantou je zřejmé, že uzavření komplexního výběrového řízení na 

řešení závazku státu jediným dodavatelem je nutné provést v co nejkratším termínu. 

Z vypracované varianty také vyplývá, že bude nutné zajistit prodloužení rozhodnutí vydaných 

ČIŽP pro odstranění ekologických zátěží v lokalitě Litvínov. 
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Celkový závěr 

Tato diplomová práce řeší komplexně časovou a nákladovou analýzu v lokalitě Litvínov. 

Je zde zpracován komplexní pohled na časový postup znečištění a následnou sanaci.  

V této oblasti se jedná o unikátní shromáždění, analyzování a velmi přehlednou presentaci 

jednotlivých fází znečištění a sanací.  

V oblasti nákladů diplomová práce řeší několik pohledů na vynaložené celkové náklady 

ve vztahu k rozsahu znečištění. Takovýto souhrnný pohled na celý projekt v lokalitě Litvínov 

na OSEZ rovněž nebyl dosud nikdy zpracován.  

Předložená diplomová práce může současně sloužit jako podkladový materiál pro další 

detailnější analýzy, pro celkovou analýzu za celý Ústecký kraj nebo za celou ČR.
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